
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

  

 

 

 

 

 

Andrea Parezová 

 

 

Internet a autorské právo – způsoby užití a rozsah ochrany 

díla 

(tradiční užití, peer to peer sítě, e-mail…) 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Irena Holcová 

Katedra: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 3. září 2019 

 



 

 

Prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou diplomovou práci vypracoval/a samostatně, všechny 

použité prameny a literatura byly řádně citovány a práce nebyla využita k získání jiného 

nebo stejného titulu.    

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou čítá 150 423 

znaků včetně mezer. 

 

 

Andrea Parezová  

 

V Praze dne 3. září 2019                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala JUDr. Ireně Holcové za její vedení a rady, bez kterých by tato 

práce nevznikla, obzvlášť bych však chtěla poděkovat také za nadstandardní trpělivost a 

vstřícnost při psaní této práce. Dále patří poděkování také mé rodině a partnerovi, za 

jejich trpělivost a porozumění při psaní této práce. 



 

 

Obsah: 

 

Obsah: ............................................................................................................................... 4 

Úvod .......................................................................................................................... 6 

1. Internet a právo ......................................................................................................... 7 

1.1 Internet ................................................................................................................ 8 

1.1.1. Internet z technického hlediska ....................................................................... 9 

1.1.2. Historie internetu .......................................................................................... 10 

1.1.3. Internet z právního hlediska .......................................................................... 11 

1.2 Autorské právo.................................................................................................. 13 

1.2.1. Prameny evropského práva v právu autorském ............................................ 18 

1.2.2. Prameny mezinárodního práva v právu autorském ....................................... 23 

1.2.3. Určení rozhodného práva .............................................................................. 26 

1.2.4. Věcná působnost autorského práva ............................................................... 27 

2. Autorské dílo ........................................................................................................... 28 

2.1 Druhy autorských děl ........................................................................................ 31 

2.2 Autor díla .......................................................................................................... 31 

2.3 Výjimky z autorského zákona .......................................................................... 33 

2.4 Volné dílo ......................................................................................................... 34 

3. Užití díla dle autorského zákona ............................................................................. 34 

3.1 Rozmnožování díla ........................................................................................... 36 

3.1.1. Vyčerpání práva ............................................................................................ 37 

3.2 Zpřístupnění díla veřejnosti .............................................................................. 38 

3.3 Mimosmluvní užití autorských děl ................................................................... 39 

3.3.1. Volné užití díla .............................................................................................. 39 

3.3.2. Zákonné licence ............................................................................................ 41 

3.3.2.1. Licence pro dočasné rozmnoženiny ........................................................... 41 

3.3.2.2. Citační licence ............................................................................................ 42 

3.3.2.3. Úřední a zpravodajská licence ................................................................... 43 

3.4 Smluvní užití autorských děl ............................................................................ 45 

4. Užití autorských děl na internetu ............................................................................ 47 



 

 

4.1 Zpřístupnění autorského díla na internetu (upload) .......................................... 47 

4.2 Stahování autorského díla na internetu (download) ......................................... 48 

4.3 Linking .............................................................................................................. 49 

4.3.1. Poskytnutí odkazu ......................................................................................... 50 

4.3.2. Deep linking .................................................................................................. 52 

4.3.2.1. Embedded link ........................................................................................... 53 

4.3.2.2. Framing ...................................................................................................... 55 

4.4 Peer-to-peer technologie ................................................................................... 56 

4.4.1. P2P systém s centrálním vyhledávačem ....................................................... 57 

4.4.2. P2P systém s decentralizovaným vyhledáváním .......................................... 58 

4.4.3. P2P systém s distribuovaným anonymním ukládáním ................................. 59 

5. Streaming a Webcasting ......................................................................................... 61 

6. Elektronická komunikace ....................................................................................... 63 

7. Cyberlockers ........................................................................................................... 63 

8. Ochrana autorských práv na internetu .................................................................... 65 

8.1 Občanskoprávní ochrana autorských práv ........................................................ 65 

8.2 Správněprávní ochrana autorských práv ........................................................... 68 

8.3 Trestněprávní ochrana autorských práv ............................................................ 69 

8.4 Technické prostředky ochrany .......................................................................... 70 

Závěr ....................................................................................................................... 72 

Seznam zkratek ....................................................................................................... 75 

Seznam použité literatury ....................................................................................... 78 

Abstrakt ................................................................................................................... 91 

Abstract ................................................................................................................... 92 

Klíčová slova .......................................................................................................... 93 

Keywords ................................................................................................................ 93 

Název ...................................................................................................................... 93 

Title ......................................................................................................................... 93 

 

 

 

 



 

6 

Úvod  

 

Oblast autorského práva mě vždy lákala pro své jedinečné propojení práva s uměním, 

zároveň mě také zajímají nové technologie, a proto jsem si vybrala za téma své 

diplomové práce vztah autorského práva a internetu. Jedná se také o velmi aktuální a 

živé téma, které prochází neustálým vývojem a hledá, jakým směrem se bude do 

budoucna ubírat, i proto toto téma skýtá velký prostor pro diskusi. Účelem této práce je 

uvedení do tématu autorského práva obecně, užití autorských děl na internetu, uvedení 

aktuální judikatury a dále ochrana autorských děl na internetu.  

 

Internet můžeme bezesporu označit za velmi významného, ne-li nejvýznamnějšího 

hybatele 21. století. Mnozí si život bez internetu již ani nedokáží představit, internet 

dávno není výsadou odborných subjektů, sloužící k výměně důležitých vědeckých 

informací, jako tomu bylo v jeho počátcích. Pomocí internetu již běžně komunikujeme 

se státními institucemi, vedeme soukromou komunikaci, hledáme zábavu, a mnoho lidí 

na internetu či s jeho pomocí také pracuje či podniká. K internetu se v dnešní době lze 

připojit nejen pomocí osobních počítačů, ale i pomocí chytrých telefonů, tabletů či 

chytré televize, internet a další moderní technologie jsou všudypřítomné a dostupnější 

než kdy jindy. Internet také umožnil poskytování mnohých nových služeb či přetvořil 

způsob poskytování služeb tradičních. V červenci roku 2019 je celosvětově odhadem 

7,716,223,209 uživatelů internetu1 a tento počet stále roste. Již v roce 1998 dosáhl 

internet do každé obydlené země naší planety. 

 

Možnosti internetu jsou téměř bez hranic a právní úprava nedokáže držet krok s 

rychlým rozvojem technologií jak informačních, komunikačních, tak i jiných. Podoba 

autorského práva se posupně mění a bude měnit, právě z důvodu rozvoje technologií, 

potažmo internetu samotného. Velkým otazníkem je, jakou cestou se úprava autorského 

práva vydá. Aktuální a udržitelnou podobou se zdají být předplacené databáze 

s autorskými díly. Internet pro různá užití autorských děl používá velká část populace 

téměř každý den, i proto se autorka práce domnívá, že právní úprava by měla být co 

 
1 INTERNET WORLD STATS, Population and Internet Users in all countries and usage in all regions of 

the world. The Internet Big Picture. Internet World Stats - Usage and Population Statistics [online]. [cit. 

2019-07-02]. Dostupné z WWW: <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. 
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možná nejvíce srozumitelná a předvídatelná, neboť běžný uživatel internetu má často 

jen povrchní znalost autorského práva, přičemž pro poměrnou složitost tohoto tématu 

není část těchto osob schopna si snadno vytvořit ucelenou představu o tom, kdy již 

zasahují do práva autora a jejich konání se stává protiprávním.2 Zejména pro mladší 

generaci se porušování autorských práv stalo natolik samozřejmou záležitostí, že často 

ani nevnímají, že se jedná o nezákonnou činnost. 

 

Autorské právo usiluje zejména o zachování rovnováhy zájmů autora díla a společnosti. 

Moderní společnost má zájem na co nejširším a nejjednodušším přístupu k autorským 

dílům, aby se mohla kulturně rozvíjet, avšak s narůstajícím počtem uživatelů internetu 

začínají být takové zásahy do práv pro autory děl velmi citelné. Většina autorů má 

zájem na tom, aby se jejich dílo šířilo internetem, avšak v legitimním očekávání 

finanční odměny za taková užití děl v rámci internetu. Rychlá dostupnost a možnost 

sdílení autorských děl dělá z internetu nejenom hrozbu, ale představuje také významnou 

možnost pro autory, kteří mohou využít této síly internetu a svá díla rychle a levně 

zviditelnit před celým světem. 

 

1. Internet a právo  

 

S ohledem na téma této práce považuji za esenciální v první řadě definovat a zařadit 

základní instituty, o kterých bude práce pojednávat, těmi jsou internet a autorské právo. 

V podkapitolách krátce rozeberu historii internetu, internet z technického a právního 

hlediska. Dalším pojmem, kterým se budu zabývat, je autorské právo, které zařadím do 

systému práv duševního vlastnictví, představím jeho instituty, principy a působnost a 

dále se dotknu témat určení rozhodného práva a věcné působnosti autorského práva. 

 

 
2 Koncový uživatel si často není jistý, zda zákon už porušuje, či ne – viz výsledky ankety, kterou provedla 

společnost Kantar Media pro Úřad pro duševní vlastnictví ve Velké Británii v roce 2016 a jejíž výsledky 

ukázaly, že 22 % dotazovaných si není moc jistá, jaké jednání na internetu je již porušením autorského 

práva a 16 % dokonce neví vůbec. The Intellectual Property Office. Online Copyright Infringement 

Tracker.: Latest wave of research Mar 16 - May 16 [online]. Newport: Crown Copyright, 2016 [cit. 2019-

07-02]. Dostupné z WWW: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/546223/OCI-tracker-6th-

wave-March-May-2016.pdf>. 
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1.1 Internet 

 

Internet je také označován jako „síť sítí“, což je označení velmi přiléhavé, neboť 

internet je skutečně skládá z množství propojených počítačových sítí, ve kterých tyto 

sítě mezi sebou navzájem komunikují pomocí tzv. protokolů. Tato síť je celosvětová.3 

Prameny nabízejí mnoho definic internetu, všechny se však shodují na níže uvedených 

charakteristikách, a to, že internet je sítí:  

 

• veřejně dostupnou,  

• celosvětovou,  

• skládající se z jednotlivých nezávislých sítí,  

• přenášející data za použití rodiny protokolů IP a TCP 

• sloužící jako medium pro různé služby.  

 

Představu o definici internetu si lze udělat také např. z definice Federální rady pro 

vytváření sítí (Federal Networking Council) z roku 1995, která internet definuje jako 

globální informační systém, který:  

 

1) je logicky propojen v globálně jedinečném adresním prostoru založeném na 

protokolu IP nebo jeho rozšířeních, 

2) podporuje komunikaci založenou na souboru protokolů TCP/IP nebo jeho 

rozšířeních, 

3) poskytuje, používá a zpřístupňuje buď veřejně, nebo soukromě služby vysoké 

úrovně založené na této komunikační struktuře.4 

 

Takto může vypadat technická definice internetu, nicméně internet má i mnoho dalších 

definic, a to dle toho, z jakého úhlu na něj nahlížíme, neboť internet je také 

společenským fenoménem. 

 
3 Internet – Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2019-09-02]. Dostupné z WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet>. 
4 GÁLA, L., POUR J., ŠEDIVÁ Z. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a 

mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Management v 

informační společnosti. Str. 36. 
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1.1.1. Internet z technického hlediska 

 

Internet je nejvýznamnější součástí kyberprostoru. Kyberprostor je označením právě pro 

onen souhrn sítí uvedený v předchozím výkladu. Dalšími sítěmi v kyberprostoru mohou 

být např. firemní sítě, intranet či jiné vzájemně propojené sítě. Tyto uzavřené sítě jsou 

jednoduššími sítěmi, než je internet. Skládají se z jednotlivých počítačů, které jsou 

připojeny k serveru, na kterém jsou uložena potřebná data, která si uživatelé mohou 

zobrazit. Internet funguje obdobně, žádostí o zobrazení určité webové stránky uživatel 

vyšle síti požadavek k jejímu zobrazení, požadavek se dostane ke konkrétnímu serveru a 

ten uživateli žádanou informaci zobrazí.5 Tento přenos dat může probíhat různými 

způsoby, přičemž těmi základními jsou přepojování okruhů a přepojování paketů.6 

 

Přepojování okruhů je starší technologie, fungující tak, že komunikace probíhá skrze 

předem určenou cestu (okruh) mezi zdrojem informace a cílem. Touto cestou putují 

všechna data v pořadí, v jakém jsou odeslána. Jedná se o spolehlivý, nicméně pomalejší 

způsob připojení7. 

 

Přenos skrze přepojování paketů probíhá ve formě paketů, zejména zásluhou soustavy 

přenosových protokolů ze skupiny TCP/IP, kdy TCP protokol převádí data do paketů, 

čímž přenášenou informaci zmenšuje rozdělením na více části, které poté znovu 

sestavuje do původní podoby na cílovém počítači. IP protokol zajišťuje směrování a 

dopravu přes řadu uzlů. Pakety jsou sítí zasílány nezávisle na sobě. Na rozdíl od 

přepojování okruhů není předem určená cesta, kterou data putují a ani není sledováno, 

zda data do cíle dorazila.8 

 

K internetu zpravidla přistupujeme skrze internetové prohlížeče, kterými jsou například: 

Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera a jiné další. 

Webové stránky jsou navzájem propojené hypertextovými odkazy ve formě tzv. URL 

 
5 Kučera, Z., STUDIJNÍ TEXT K PŘEDMĚTU ÚVOD DO PRÁVA INFORMAČNÍCH A 

KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, Fungování kyberprostoru. [online]. [cit. 2019-07-02]. 
6 Jiří Peterka: Sítě s přepojováním okruhů vs. sítě s přepojováním paketů. Jiří Peterka: Archiv článků a 

přednášek Jiřího Peterky [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: 

<https://www.earchiv.cz/a96/a618k150.php3>. 
7 Tamtéž. 
8 Tamtéž. 
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(Uniform Resource Locator), příklady URL jsou např. www.gmail.com, 

www.seznam.cz.  Jedná se o jednotnou adresu zdroje, lokátoru zdrojů, který slouží k 

vyhledání umístění požadované informace na internetu.9 Přístup na webovou stránku se 

poté zpravidla uskutečňuje zadáním požadované adresy, nejčastěji právě ve formě URL 

adresy do příkazového řádku internetového prohlížeče, případně vyhledáním konkrétní 

stránky pomocí vyhledávače či užitím odkazu.  

 

1.1.2. Historie internetu 

  

Hlavním katalyzátorem pro rozvoj internetu byla studená válka mezi Spojenými státy 

americkými a Sovětským svazem, která započala zlatou éru rozvoje vojenské vědy a 

technologie v USA. Předchůdce internetu, ARPANET, byl v roce 1969 vyvinut v rámci 

ARPA, Agentury ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty v rámci 

vojenského výzkumu, která byla založena v roce 1958.10 V roce 1969 byla zprovozněna 

síť ARPANET. Síť se stále rozrůstala a postupně se do ní připojily desítky univerzit a 

významných institucí po Spojených státech. V roce 1973 se do sítě přidaly také dvě 

evropské instituce – University College London a Norský seismologický ústav 

NORSAR.11 

 

Původním protokolem pro komunikaci v rámci ARPANET byl NCP (Network Control 

Protocol),12 který začaly používat také další sítě, (např. ALOHAnet na Havaji, 

CYCLADES ve Francii) tyto sítě spolu však nemohly navzájem komunikovat, proto 

Bob Kahn a Vint Cerf přišli 1. ledna 1983 s technologií TCP/IP, která sjednocuje 

protokoly jednotlivých sítí bez ohledu na geografickou vzdálenost či různorodost sítí, 

čímž dali vzniknout internetu jako „síti sítí“, tedy tak, jako ho známe nyní13. A právě 

 
9 Uniform Resource Locator – Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2019-07-02]. 

Dostupné z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator>. 
10 Historie Internetu. CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob [online]. [cit. 2019-08-26]. Dostupné 

z: <https://www.jaknainternet.cz/page/1205/historie-internetu/>. 
11 Tamtéž. 
12 ANDRUŠKO, A. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 

8. 
13 ANDRUŠKO, A. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 

8. 
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tento protokol začíná užívat ARPANET po vydělení z vojenské sítě MILNET v roce 

1983. 

  

Americká nezávislá vládní agentura National Science Foundation začala v od roku 1984 

budovat vysokorychlostní NSFNET, určený zejména pro akademickou sféru.14 Od roku 

1995 se otevřel internet komerčnímu užití15. Plnému komerčnímu využití internetu 

předcházelo ještě vyvinutí aplikace World Wide Web v roce 1990, protokolu HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol) a jazyka HTML (Hyper Text Markup Language).16 

Vznikl také první předchůdce WWW prohlížečů, Mosaic, který byl k dispozici zdarma 

pro většinu osobních počítačů.  

 

V ČR docházelo v 90. letech k prvním pokusům o připojení prostřednictvím telefonních 

linek. Fakulta elektrotechnická na Pražském Českém vysokém učení technickém v 

Dejvicích byla první v Československu oficiálně připojená k internetu a to dne 13. února 

1992.17 Společně s prvním připojením byl zahájen projekt FESnet, který byl financování 

zejména z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT. Po rozdělení 

Československa se zkratka změnila na CESNET.18 

 

1.1.3. Internet z právního hlediska 

 

Prvotní snahy zakladatelů internetu, postavené na myšlence svobodného internetu bez 

jakékoli regulace či zásahů státu, jsou již překonané. Internet se stal natolik masivní 

záležitostí, že zajistit jeho bezpečnost a právní regulaci je potřebné stejně tak, jako u 

ostatních oblastí lidské činnosti. Zájem o bezpečný internet a vymezení pravidel na 

internetu mají jak klasičtí uživatelé, tak také podnikatelé na internetu a osoby 

poskytující internetové služby. Zmíněné osoby potřebují přesně stanovená pravidla, aby 

podle nich mohly poskytovat své služby, a to při zachování právní jistoty. 

 

 
14 Tamtéž, str. 8-9. 
15 Tamtéž, str. 9. 
16 Tamtéž, str. 9. 
17 ZANDL, P. Historie českého Internetu II. - Lupa.cz. Lupa.cz - server o českém Internetu [online]. [cit. 

2019-07-02]. Dostupné z WWW <http://www.lupa.cz/clanky/historie-ceskeho-internetu-ii/>. 
18 Historie Internetu. CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob [online]. [cit. 2019-08-26]. Dostupné 

z: <https://www.jaknainternet.cz/page/1205/historie-internetu/>. 
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Internet je pojmem sui generis, nedostává se mu právní osobnosti ani způsobilosti 

k právním jednáním, tedy svéprávnosti, není fyzickou osobou, ale ani právnickou 

osobou, neboť § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) stanoví, že právnickou osobou je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, 

že má právní osobnost nebo jeho právní osobnost uzná. Žádný právní předpis o 

internetu nestanoví, že je právnickou osobou, ani zvlášť neuznává jeho právní osobnost. 

Internet není ani věcí v právním smyslu, nemá vlastníka a není ovladatelný ani hmotný. 

 

Pro dynamický rozvoj internetu a přidružených technologií je téměř nemožné dosáhnout 

zákonné definice internetu, která by byla platná a všeobsahující také do budoucna. Proto 

v našem právním řádu není internet definován, upraveny jsou pouze dílčí právní vztahy 

napříč celým právním řádem. Regulace probíhá zejména úpravou chování uživatelů 

internetu19 a poskytovatelů služeb informační společnosti (dále jen ISP).20 

 

Určitý způsob regulace internetu vychází také z jeho vnitřní architektury, která 

ohraničuje a předurčuje, co je v tomto prostoru možné. Tato architektura se může 

nazývat kód či Lex informatica a je jí myšlena zejména vnitřní stavba a nastavení 

internetu jako takového. Lawrence Lessig, ústavní právník a odborník na autorské 

právo, jej popisuje jako „software a hardware, který společně vytváří a reguluje 

kyberprostor a dělá ho tím, čím je a takovým, jakým je.“21 Lessig považuje tento kód za 

dvouúrovňový. První úroveň, která je neměnná, má podobu technického nastavení sítě. 

Druhá úroveň je v rukou ISP. Ti internet dotvářejí a formulují podle toho, co jim zákon 

dovoluje a ukládá. Prostřednictvím těchto osob je tedy možná určitá regulace internetu, 

resp. chování v něm. Stát tedy může například přikázat ISP blokaci stránek s určitým 

obsahem, který považuje za nežádoucí.  

 

 

 
19 MATEJKA, J.: Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 1. vydání. Praha: 

CZ.NIC, 2013, str. 25. 
20 Poskytovatele služby informační společnosti, definuje zákon 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že tento poskytuje 

službu informační společnosti, což je služba poskytovaná zpravidla: za odměnu, na dálku, elektronickými 

prostředky a na individuální žádost příjemce služby. 
21 LESSIG, L. Code and Other Laws of Cyberspace. Basic Books, 1999. 
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1.2 Autorské právo 

 

V rámci právního řádu České republiky spadá autorské právo (spolu s právy s právem 

autorským souvisejícími a právy pořizovatele databáze) do odvětví soukromého práva, 

mezi práva duševního vlastnictví, konktrétně do práv k nehmotným statkům, které 

dělíme na:  

 

1. všeobecná práva osobnostní, 

2. práva k nehmotným statkům v oblasti kultury, 

3. práva průmyslová,  

4. práva na označení.22 

 

Kategorie 2. až 4. spadají do kategorie práv k nehmotným statkům. Předmětem práv 

k nehmotným statkům jsou nehmotné statky, které definuje občanský zákoník v § 496 

odst. 2 jako „(…) práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.“ 

Znakem těchto statků je, že jsou nespotřebovatelné, neboť práva k nim trvají i v případě 

opotřebení či zničení jejich hmotné podstaty. Dále se vyznačují tzv. potenciální 

ubiquitou, což znamená, že nehmotný statek může být užíván neomezeným počtem 

subjektů na více místech zároveň, a to bez újmy na své podstatě.23 

 

Kategorie práv průmyslového vlastnictví a autorského práva se od sebe odlišují zejména 

způsobem vzniku ochrany samotného díla, kdy u autorského práva tato ochrana vzniká 

neformálně, a to vytvořením takového díla, avšak u průmyslových práv je potřeba pro 

vznik ochrany formálního zápisu do některého z rejstříků, o který je nutno zažádat a 

uhradit poplatek za tento zápis. Dalším znakem, který od sebe výše uvedená odvětví 

odlišuje je převoditelnost práv, která se u práva autorského stejně tak u práv výkonných 

umělců nepřipouští na rozdíl od ostatních práv souvisejících s právem autorským a práv 

pořizovatele databáze, zatímco u práv průmyslových je možná. 

 

 
22 KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KŘÍŽ, J., RŮŽIČKA, M. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 

1994. str. 22. 
23 KNAP, K., OPLTOVÁ, M., KŘÍŽ, J., RŮŽIČKA, M. Práva k nehmotným statkům. Praha: Codex, 

1994. s. 11-12. 
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Autorské právo lze definovat ve smyslu subjektivním a ve smyslu objektivním.24 

V objektivním smyslu je autorské právo souborem právních norem, které upravuje 

vztahy vznikající v souvislosti s tvorbou a společenským uplatňováním literárních, 

vědeckých a uměleckých děl. Tedy v objektivním smyslu rozumíme autorským právem 

nejen autorský zákon, ale všechny předpisy upravující vztahy v autorském právu.25 

V subjektivním smyslu jsou autorským právem konkrétní oprávnění autora díla či 

jiného nositele práv, které vychází z jeho osobnostních a majetkových práv k dílu. Jedná 

se o práva absolutní.26 

 

Cílem autorského práva je nejen ochrana autora a dalších osob, kterým autorský zákon 

garantuje autorská práva nebo práva s autorským právem související, ale také motivace 

autorů a umělců k tvoření, a to zpravidla tím způsobem, že jsou za vytvoření svého díla 

či jiného výtvoru náležitě odměňováni. Předmětem ochrany autorského práva jsou 

autorská díla coby objektivně vnímatelné výsledky tvůrčí činnosti autorů. 

 

Ústavněprávní ochranu autorského práva zaručuje Listina základních práv a svobod 

v článku 34 odst. 1.27 S ohledem na zařazení autorského práva do práva soukromého je 

jedním z hlavních pramenů práva občanský zákoník, a dále zákon č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (dále jen „autorský zákon“), jedná se o základní pramen autorského práva, který 

je ve vztahu k občanskému zákoníku v postavení speciálního právního předpisu, uplatní 

se tedy přednostně před občanským zákoníkem, obsahuje-li vlastní zvláštní právní 

úpravu.  

 

Dalšími právními předpisy upravujícími problematiku autorského práva jsou například 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní 

zákoník“), dále zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“) s tím, že 

autorský zákon přímo obsahuje právní úpravu přestupků v § 105a a násl., zákon č. 

 
24 ŠVESTKA, J: DVOŘÁK, J. a kol., Občanské právo hmotné III., Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2009, 

str. 159. 
25 KNAP, K. Autorský zákon a předpisy související. Praha: Linde, 1998, str. 15. 
26 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon: komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 5. 
27 Ústavní zákon č. 2/1993, listina základních práv a svobod. 



 

15 

231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů, zákon č. 273/1993  Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, 

zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.  480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Neboť je Česká republika členem Evropské unie, ovlivňuje podobu vnitrostátního 

autorského práva také množství evropských nařízení a směrnic, o kterých je pojednáno 

v podkapitole 2.2.1.1. této práce. 

 

Koncepce autorského práva je v zásadě dualistická, obsah autorského práva tedy 

členíme na majetková a osobnostní práva. Majetková práva vyjadřují ekonomickou 

hodnotu díla, tato práva může vykonávat i osoba odlišná od autora, zatímco osobnostní 

práva jsou nemajetkové povahy a jsou navázána výlučně na osobu autora a zanikají jeho 

smrtí, přičemž § 11 odst. 5 autorského zákona stanoví postmortální ochranu díla, která 

trvá i po autorově smrti, proto smí být dílo, i po uplynutí doby trvání majetkových práv, 

užito pouze způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a dále si nikdo po smrti autora nesmí 

osobovat autorství k jeho dílu. Domáhat se ochrany mohou osoby autorovi blízké, 

právnická osoba sdružující autory či příslušný kolektivní správce. Osobnostní práva 

autora jsou taxativně vypočtena v §11 autorského zákona. Ustanovení § 11 odst. 4 

autorského zákona stanoví, že tato práva jsou nepřevoditelná a autor se jich nemůže 

vzdát. Jedná se o: 

 

- Právo rozhodnout o zveřejnění svého díla (§ 11 odst. 1). 

- Právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a jakým způsobem 

bude toto autorství uvedeno při zveřejnění a dalším užití díla, je-li uvedení 

autorství pro takové užití obvyklé (§ 11 odst. 2). 

- Právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit souhlas ke změně či 

jinému zásahu do díla, nestanoví-li autorský zákon jinak. Jiná osoba nesmí dílo 

užívat způsobem snižujícím jeho hodnotu. Autor má dále právo na autorský 
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dohled, tedy dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou, nevyplývá-li 

z povahy díla či jeho užití jinak, nebo nelze po uživateli spravedlivě požadovat 

umožnění takového dohledu. (§ 11 odst. 3). 

 

Práva majetková jsou, jak již bylo psáno výše, navázána na zhodnocení výsledného díla, 

vztahují se k ekonomické stránce díla. Jedná se o práva: 

 

- dílo užít v případech vyjmenovaných zákonem (oddíl 3, pododdíl 1, část první, 

hlava 1 autorského zákona) 

o rozmnožováním díla (§ 13) 

o rozšiřováním originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14) 

o pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15) 

o půjčováním originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16) 

o vystavováním originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17) 

o sdělováním díla veřejnosti (§ 18), zejména: 

▪ provozováním díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla (§ 19 a § 20) 

▪ vysíláním díla rozhlasem či televizí (§ 21) 

▪ přenosem rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22) 

▪ provozováním rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23) 

- jiná majetková práva (oddíl 3, pododdíl 2, část první, hlava 1 autorského zákona) 

o právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla (§ 24) 

o právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu 

(§ 25) 

o právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo 

rozmnoženiny díla (§ 25a) 

 

Trvání majetkových práv je upraveno v § 27 autorského zákona, a to obecně na dobu 70 

let od smrti autora, po uplynutí této doby se, dle § 28 autorského zákona dílo stává tzv. 

dílem volným a za jeho užití již nenáleží odměna ani není nutné svolení držitele 

autorských práv k užití díla, nicméně při užití díla je nutné splnit zákonné podmínky, 

uvedené výše v rámci postmortální ochrany autora, případně práva prvního zveřejnitele 
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dosud nezveřejněného díla, kterému uplynula doba trvání majetkových práv dle 

ustanovení § 87a autorského zákona. 

 

Ustanovení § 26 odst. 1 autorského zákona stanoví nepřevoditelnost majetkových práv, 

avšak § 12 odst. 1 upravuje možnost poskytnout třetím osobám licenci, tedy oprávnění 

k výkonu práva užít dílo dle § 2358 občanského zákoníku, která tuto osobu opravňuje k 

užívání díla způsoby a v rozsahu dohodnutými ve smlouvě, s poskytnutím licence 

nedochází k zániku či převodu majetkového práva. Mimo licenční smlouvu lze podle 

některých názorů, které však neodpovídají úpravě § 12 odst. 1 získat prostý souhlas 

autora k užití díla, který vylučuje protiprávní užití díla. 

 

Právo autora k dílu vzniká, dle § 9 odst. 1 autorského zákona, bez dalšího vytvořením 

autorského díla v objektivně vnímatelné podobě, která může být i pomíjivá. Vznik díla 

je založen na principu neformálnosti, neboť není nutná žádná formální registrace díla28. 

Ustanovení § 11 odst. 4 autorského zákona a ustanovení § 26 odst. 1 autorského zákona 

stanoví, že autor se nemůže svého autorského práva k dílu vzdát např. jednostranným 

prohlášením, a to ani v zájmu co nejširšího bezúplatného užití díla. K překonání tohoto 

problému byly vytvořeny tzv. veřejné či volné licence. Fakticky jde o veřejný návrh 

autora na uzavření licenční smlouvy za podmínek, které si sám zvolí dle svých 

preferencí, veřejnost pak za dodržení podmínek této veřejné licence může dílo užívat.29 

Jednou z nejznámějších veřejných licencí jsou licence Creative Commons.30 

 

Další možností, jak mohou osoby odlišné od autora užít dílo, jsou zákonné licence. Tyto 

licence jsou upraveny zákonem pro užití při různých opakujících se, běžných či 

společensky důležitých situacích, jako např. citace, užití díla pro účely výuky nebo pro 

konkrétní subjekty, jako jsou např. knihovny. Při tomto užití je však nutné dodržet 

podmínky obvyklého užití, které jsou upraveny v § 29 a zdržet se nepřiměřeného zásahu 

 
28 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 

20. 
29 MYŠKA, M. Veřejné licence v České republice: verze 2.0. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

[online]. [cit. 2019-07-02]. str. 24. 
30 Creative Commons Česká republika [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.creativecommons.cz/>. 



 

18 

do zájmů autora; ustanovení § 29 odst. 2 upravuje podmínku zveřejnění díla 

s výjimkami výslovně uvedenými.  

 

Dalším způsobem užití díla bez nutnosti uzavření licenční smlouvy je tzv. volné užití 

díla, které je upraveno v § 30 autorského zákona. Jedná se různé formy užití pro osobní 

potřebu osob, tedy nekomerčního užití, vč. práva na zhotovení rozmnoženiny, 

napodobeniny či záznamu díla. Nicméně za užití pro osobní potřebu se nepovažuje další 

užití děl – např. zpřístupnění na webových stránkách. Také v tomto případě se uplatní 

třístupňový test, spolu s podmínkami zákazu nepřiměřeného zásahu do autorských práv 

a běžného užití díla, přistupuje bezvýjimečně ještě podmínka, že toto dílo již bylo 

zveřejněno. Tato úprava se neuplatní pro počítačové programy. Toto oprávnění je 

autorům kompenzováno systémem plateb odváděných kolektivním správcům z prodeje 

nebo provozování rozmnožovacích a ukládacích technologií.31  

 

1.2.1. Prameny evropského práva v právu autorském 

 

Česká republika je členem Evropské unie, i proto je autorské právo formulováno 

v široké míře právě právem Evropské unie. Právo Evropské unie se dělí na právo 

primární a právo sekundární. Právo primární tvoří zejména zakládací smlouvy, tyto 

smlouvy se však oblasti autorského práva téměř nedotýkají. Autorské právo je na 

evropské úrovni nejvýznamněji ovlivňováno právem sekundárním, které je tvořeno 

nařízeními, která jsou přímo účinná, nebo směrnicemi, které ukládají povinnost 

transpozice do právního řádu konkrétních států, nicméně způsob a prostředky této 

transpozice si volí členské státy samy. 

 

Evropská unie si je vědoma důležitosti témat digitálních technologií a duševního 

vlastnictví. I přesto, že digitální technologie jsou běžnou součástí života většiny 

obyvatel EU, mají členské státy nejednotnou právní úpravu autorského práva, což 

omezuje plné využití a ekonomický růst a rozvoj tohoto trhu v rámci EU. Ačkoli došlo 

ke vzniku konceptu jednotného autorského práva pro Evropu, tzv. European Copyright 

 
31 MYŠKA, M. Veřejné licence v České republice: verze 2.0. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 

[online]. [cit. 2019-07-02]. str. 27. 
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Code, jeví se úplné sjednocení úpravy duševního vlastnictví členských států jako velmi 

nepravděpodobně, dochází však k průběžnému sbližování právních řádů členských států 

v této oblasti zejména pomocí sekundárního práva EU a judikatury SDEU.32  

 

V akčních plánech eEurope 200233, eEurope 200534 a eGovernment v rámci iniciativy 

i201035 se EU zavazuje podpořit zejména dostupnost, rychlost a bezpečnost internetu, 

zvýšení dostupnosti internetu pro všechny občany EU, růst pracovních příležitostí v 

rámci informační společnosti a digitalizaci státní správy. Komise ve Sdělení Evropa 

2020: strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost36 jako jeden ze svých záměrů 

stanovila modernizaci oblasti ochrany autorských práv a ochranných známek. EU také 

přislíbila vytvoření jednotného digitálního trhu, který umožní on-line obchodování v 

rámci členských států bez omezení. Vývoj jednotného digitálního trhu směřuje 

k reformě autorského práva, která zajistí jeho aktuálnost a flexibilnost v době 

digitálního věku.37 Evropská unie se dále rozhodla při zavádění jednotného digitálního 

trhu podpořit a zakotvit na evropské úrovni princip síťové neutrality, jedná se o původní 

princip kyberprostoru, který je požadavkem rovného zacházení s veškerým obsahem 

sítě, bez ohledu na osobu uživatele či obsah. Tento princip se v praxi dotýká zejména 

poskytovatelů internetového připojení. Zakotvení tohoto principu má vést k otevřenému 

internetu, ve kterém nejsou blokovány či naopak preferovány informace dle vůle osoby 

 
32 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 385. 
33 Commission Communication of 13 March 2001 on eEurope 2002: Impact and Priorities  

A communication to the Spring European Council in Stockholm, 23-24 March 2001. Eur-Lex. [online].  

[cit. 2019-07-02].  Dostupné z WWW: 

<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=EN>. 

content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226a&from=EN>. 
34 Communication of 28 May 2002 from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – The Europe 2005 action plan: an 

information society for everyone. Eur-Lex. [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24226&from=EN>. 
35 SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU 

HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ: Akční plán 

„eGovernment“ v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve 

prospěch všech. Eur-Lex. [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0173&from=CS>. 
36 Evropa 2020: Strategie pro Evropské unie pro růst a zaměstnanost. Eur-Lex. [online]. [cit. 2019-07-02].  

Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0028&from=CS>. 
37 Přizpůsobení pravidel EU v oblasti autorského práva digitálnímu věku. www.consilium.europa.eu 

[online]. [cit. 2019-08-30]. Dostupné z WWW: <https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-

releases/2019/02/13/eu-copyright-rules-adjusted-to-the-digital-age/>. 
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(blocking), která toto připojení může kontrolovat či do něj zasahovat, zpomalovat 

datový tok (throttling), dále tento princip znamená rovnocennost v přístupu k internetu, 

tedy nemožnost upřednostňování přístupu k internetu, tedy například umožnit za 

poplatek některým poskytovatelům obsahu na internetu přístup ke stabilnějšímu a 

spolehlivějšímu připojení k internetu. Byl také zřízen program Digitální Evropa, který 

bude zahájen v roce 2021 a který má za úkol podpořit hospodářství a digitální 

transformaci evropské společnosti a zavádění klíčových digitálních technologií.38 

 

Dne 17. dubna 2019 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 o 

autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně 

směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.39 Tato Směrnice směřuje ke změně v oblasti autorského 

práva a slibuje vytvoření právního prostředí, které bude vyvažovat práva autorů a 

zároveň udrží výhody digitálního světa pro evropské občany. Směrnice zavádí nové 

povinnosti poskytovatelům služeb informační společnosti k přijetí vhodných a 

přiměřených opatření k zajištění ochrany autorských děl. Diskutována je však nejasnost 

čl. 17, který nespecifikuje, jaká konkrétní opatření by měli poskytovatelé služeb 

zavést.40 Směrnice dále např. upravuje nové zákonné licence pro užití autorských děl na 

internetu a posiluje práva autorů a výkonných umělců. 

 

Doposud bylo v rámci činnosti EU dosaženo dílčích výsledků zejména v oblasti zrušení 

poplatků za roaming41, zrušení zeměpisného blokování42, tedy tzv. geoblocking, kdy 

 
38 Program Digitální Evropa – Rada se dohodla na svém postoji. Consilium.europa.eu [online]. [cit. 2019-

06-22]. Dostupné z WWW: <https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/12/04/digital-

europe-programme-council-agrees-its-position/>. 
39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a 

právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN>. 
40 VYSKOČIL, F., Co přinese novelizace autorského práva? Tradiční magazín pro právníky v moderní 

podobě | PRAVNIRADCE.cz: Leader na trhu právních informací [online]. 2018 [cit. 2019-07-02] 

Dostupné z WWW: <https://pravniradce.ihned.cz/c1-66234480-co-prinese-novelizace-autorskeho-

prava>.  
41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví 

opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a 

právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o 

roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Dostupné z WWW: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=CS>. 
42 Nařízení 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného 

zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či 

místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a 
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docházelo k diskriminaci spotřebitelů na základě jejich IP adresy, kdy firmy 

zákazníkům z jiného státu bránily vstupu na jejich stránky. Dochází tedy k 

přenositelnosti on-line obsahu43, což znamená, že pokud si občan zaplatí za přístup k 

on-line službám (sportovní přenosy, filmy, hudba, hry apod.), má k těmto přístup i v 

jiných členských zemích EU, a to bez nutnosti dalších doplatků nebo blokací.  

 

K uskutečnění výše uvedených cílů přijala EU řadu směrnic, nařízení ale i doporučení.  

Mezi nejdůležitější patří: 

 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/83/EHS ze dne 27. září 1993 o 

koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním 

souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu.44 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

právní ochraně počítačových programů.45 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o 

právní ochraně databází.46  

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví.47 

 
směrnice 2009/22/ES. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302>. 
43 Přenositelnost digitálních služeb v celé EU: Rada přijala nová pravidla. Consilium.europa.eu [online]. 

[cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: <https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-

releases/2017/06/08/portability-of-digital-services/>.  
44 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých 

předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém 

přenosu. [online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0083>. 
45 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně 

počítačových programů. [online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0024>. 
46 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. 

[online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0009>.  
47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv 

duševního vlastnictví. [online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32004L0048>. 
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- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 

o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního 

vlastnictví souvisejících s autorským právem.48 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených 

způsobech užití osiřelých děl.49 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti.50 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o 

kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování 

licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu.51 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 

autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o 

změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.52 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o 

přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního 

trhu.53 

 
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a 

půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem. 

[online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0115>. 
49 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití 

osiřelých děl. [online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028>. 
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, o harmonizaci určitých 

aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. [online]. [citováno: 

05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-

lex.europa.eu/legacontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS>. 
51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv 

s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním 

trhu. [online]. [citováno: 05.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026>. 
52 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a 

právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN> 
53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1128 ze dne 14. června 2017 o přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. [online]. [citováno: 
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- Doporučení o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o 

uchovávání digitálních záznamů 2006/585/ES.54 

- Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro 

efektivní boj proti nezákonnému obsahu online.55 

 

1.2.2. Prameny mezinárodního práva v právu autorském 

 

Ochranu autorského práva v rámci mezinárodního práva poskytují mezinárodní 

smlouvy, které jsou také základním pramenem mezinárodní úpravy autorského práva. 

Mimo jiné také stanovují minimální mezinárodní standard úpravy autorských práv, 

zásadu národního zacházení, dále jsou pomocníkem při sjednocování autorského práva 

a jeho výkladu a dále tyto smlouvy pomáhají řešit důsledky zásady teritoriality 

autorského práva. Vnitrostátní úprava musí být v souladu s mezinárodní smlouvou, 

v opačném případě se přednostně užije znění mezinárodní smlouvy před vnitrostátní 

normou.56 Ochranou autorských práv se také zabývá řada mezinárodních organizací, 

jako např. Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) či Světová obchodní 

organizace (WTO). Níže uvedené mezinárodní smlouvy patří mezi nejvýznamnější: 

 

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 

Úmluva ze dne 9. září 1886 (dále jen „Bernská úmluva“), revidovaná 24. července 1971 

v Paříži, je součástí našeho právního řádu.57 Je základním pilířem mezinárodní 

spolupráce v oblasti autorského práva, neboť vymezuje principy jejich ochrany, 

 
05.05.2019]. Dostupné na WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&qid=1560542174160&from=EN>. 
54 Doporučení o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních 

záznamů 2006/585/ES. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0585&from=CS>. 
55 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro efektivní boj proti 

nezákonnému obsahu online. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0334&from=EN>. 
56 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 369-371. 
57 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 19/1985 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 133/1980 

Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1886, doplněné v Paříži dne 

4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a 

revidované v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 

1967 a v Paříži dne 24. července 1971. [online]. [citováno: 10.05.2019]. Dostupné z WWW: 

<https://www.zakony.cz/zakon-SB1985019>. 
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stanovuje minimální míru ochrany autorských práv kontinentálního pojetí, kterou státy 

musí poskytovat, mj. i nutnost určité minimální úpravy osobnostních práv autorských 

do legislativy členských států, dále také zakotvila princip teritoriality jako princip, 

kterým se určuje rozhodné právo. Správu Bernské úmluvy vykonává Světová 

organizace duševního vlastnictví.58 

 

Všeobecná úmluva o autorském právu 

Smlouva byla uzavřena dne 6. září 1952 v Ženevě a k její revizi došlo 24. července 

1971 v Paříži.59 Smlouva zakotvila tzv. copyrightovou doložku, která umožňuje státům, 

jejichž autorské právo je založeno na principu neformální ochrany, aby jejich dílo bylo 

chráněno také ve státech, ve kterých je systém autorského práva založen na formální 

ochraně. Kromě výše uvedeného není Všeobecná smlouva o autorském právu pro ČR 

příliš významná, neboť Revidované znění bernské úmluvy má před použitím této 

smlouvy aplikační přednost.60 

 

Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (Dohoda TRIPS) 

Tato dohoda, která je také součástí českého právního řádu, je přílohou 1C Dohody o 

zřízení Světové obchodní organizace (WTO), podepsané 15. dubna 1994 v Marrákeši. 

Jejím obsahem je komplexní úprava ochrany a komercionalizace nehmotných statků 

v oblasti mezinárodním obchodu. Česká republika dohodu přijala od 1. ledna 1996.61 

Dohoda mj. zavazuje státy k ochraně zvukových záznamů po dobu 50 let, na 

mezinárodní úrovni upravuje právo na ochranu nových institutů, jako jsou databáze, 

počítačové programy, dále upravuje zásadu vyčerpání práva na rozšiřování. Obsahuje 

také závazky členů k přijetí určitých opatření v oblasti vynucení práv, upravuje tzv. 

třístupňový test. Dále upravuje zásadu zacházení podle nejvyšších výhod a pravidla 

řešení sporů mezi smluvními státy pomocí arbitrážního řízení v rámci WTO.  

 

 
58 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., a kol. Občanské právo hmotné 3., 5, vydání, Praha: Wolters Kluwer, 

2009, str. 167. 
59 Vyhláška Ministra zahraničních věcí č. 2/1960 Sb., o Všeobecné úmluvě o autorském právu. [online]. 

[citováno: 10.05.2019].  Dostupné z WWW: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1960-2>. 
60 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 377. 
61 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní 

organizace (WTO). [online]. [citováno: 10.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://www.zakony.cz/zakon-

SB1995191>. 
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Smlouva o právu autorském (WCT) 

Spolu se Smlouvou o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech se jedná 

o jednu z tzv. internetových úmluv WIPO, jejichž úkolem je přizpůsobení ochrany 

autorského práva a práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů digitální 

době. Tato smlouva byla přijata 20. prosince 1996 v Ženevě, v platnost vstoupila 6. 

března 2002, a je součástí českého právního řádu.62 Jedná se o úpravu autorského práva 

v prostředí internetu a jeho způsobů ochrany, včetně úpravy nových způsobů užití díla 

v prostředí internetu. Mimo jiné zavazuje k ochraně počítačových programů bez ohledu 

na formu jejich vyjádření a databází. 

 

Smlouva výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (WPPT) 

Smlouva, která se zabývá právy výkonných umělců a producentů zvukových záznamů, 

byla přijata v roce 1996. Tato smlouva je součásti českého právního řádu ode dne 18. 

září 2001.63 Tato smlouva se „(…) nevztahuje na rozhlasové a televizní organizace ani 

na výrobce obrazově zvukových záznamů, a pokud jde o ochranu záznamu, předmětem 

ochrany není obrazově zvukový záznam, pouze záznam zvukový (…)“64 

 

Smlouva o usnadnění přístupu k vydaným dílům zrakově postiženým či osobám 

jinak zdravotně omezeným při čtení tištěných materiálů (Marrakéšská smlouva) 

Smlouva, kterou Česká republika přijala 27. června 2013 a která vstoupila v platnost 1. 

ledna 201965. Tato smlouva pomáhá k odstranění autorskoprávních překážek, které 

omezují přístup nevidomých osob k dílům.  

 

 
62 Sdělení č. 33/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském. [online]. [citováno: 10.05.2019].  Dostupné z WWW: 

<http://www.sagit.cz/info/ss08077>. 
63 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky ke Smlouvě 

Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech. 

[online]. [citováno: 10.05.2019]. Dostupné z WWW: <https://www.fulsoft.cz/33/48-2002-sb-m-s-sdeleni-

ministerstva-zahranicnich-veci-o-pristupu-ceske-republiky-ke-smlouve-svetove-organizace-dusevniho-

vlastnictvi-o-vykonech-vykonnych-umelcu-a-o-zvukovych-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTjXOeE1-

2b7lS0YFk704F0Wwj0JoeGVFeQ/>. 
64 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 380. 
65Smlouva o usnadnění přístupu k vydaným dílům zrakově postiženým či osobám jinak zdravotně 

omezeným při čtení tištěných materiálů, kterou Česká republika přijala 2. června 2013 a která vstoupila v 

platnost 1. ledna 2019 Dostupné z WWW: <https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=301016>. 
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1.2.3. Určení rozhodného práva 

 

Neboť je internet prostorem bez hranic, je velmi pravděpodobné, že jednou ze stran 

právního vztahu, který zde vznikne, bude subjekt jiného práva. Považuji proto za 

důležité problematiku určení rozhodného právního řádu v této práci krátce zmínit. 

 

Vnitrostátním právním předpisem upravujícím právní vztahy s tzv. mezinárodním 

prvkem je zákon 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o MPS“), tento zákon obsahuje tzv. kolizní normy, 

podle kterých lze určit rozhodné právo, které se aplikuje na konkrétní právní vztah 

s mezinárodním prvkem. Na mezinárodní úrovni se touto problematikou zabývají 

zejména následující prameny: 

 

- Římská úmluva pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „Římská úmluva“)66, 

- Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále 

jen „Řím I“)67, 

- Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy 

(dále jen „Řím II“).68 

 

Ustanovení § 80 zákona o MPS upravuje kolizní normu pro oblast duševního vlastnictví 

a dále upravuje užití principu teritoriality pro tyto vztahy. Podle principu teritoriality se 

použije právní úpravy státu, na jehož území došlo k užití díla, ať už bylo toto užití 

oprávněné či neoprávněné. Ustanovení § 107 autorského zákona k výše uvedenému 

navíc doplňuje princip personality, když stanoví, že autorský zákon se vztáhne na 

autorská díla občanů České republiky, bez ohledu na místo jejich vytvoření či 

zveřejnění.  

 
66 Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, 19. června 1980. [online]. [citováno: 

13.06.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A41980A0934>. 
67 Nařízení 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, 17. června 2008. [online]. 

[citováno: 13.06.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=celex:32008R0593>. 
68 Nařízení 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy, 11. července 2007. 

[online]. [citováno: 15.06.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=celex:32007R0864>. 
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Smluvní režim je obecně upraven § 87 odst. 1 zákona o MPS tak, že se řídí právem 

státu, se kterým nejúžeji souvisí. Strany smlouvy si však mohou, v souladu s principem 

smluvní volnosti, předem zvolit jiné rozhodné právo. Tuto volbu však musí učinit 

výslovně nebo musí vyplývat bez pochybností z ustanovení smlouvy či okolností 

případu. Výjimku v možnosti zvolit si rozhodné právo tvoří tzv. imperativní normy, 

tedy normy, které je nutno povinně použít69 a dále výhrada veřejného pořádku, která je 

upravena v § 4 zákona o MPS a která zakazuje užít takto zvolené právo, pokud by se 

účinky použití zjevně příčily veřejnému pořádku.  

 

Ochranu děl cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti upravuje § 107 

odst. 2 autorského zákona, který stanoví, že na tato díla se vztahuje autorský zákon 

v míře garantované mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Tato 

ochrana je poskytována na základě principu vzájemnosti, který je upraven jak ve výše 

uvedeném ustanovení § 107 odst. 2 autorského zákona, tak v § 26 odst. 2 zákona o 

MPS. Princip vzájemnosti upravuje povinnost České republiky jako smluvního státu, 

zacházet s cizinci ostatních smluvních států jako se svými občany, tedy povinnost 

poskytnout těmto osobám stejná práva jako občanům České republiky, není-li zákonem 

stanoveno něco jiného. Národní autorskoprávní ochrana dle autorského zákona je 

poskytována také autorským dílům občanů členských států Evropské unie, a to 

z důvodu zákazu diskriminačního zacházení, upraveného v čl. 18 ve Smlouvě o 

fungování Evropské unie, který upravuje zákaz jakékoli diskriminace na základě státní 

příslušnosti.70 

 

1.2.4. Věcná působnost autorského práva 

 

Určení věcné působnosti je důležité pro zjištění, zda bude autorské dílo chráněno dle 

tuzemského autorského zákona, či nikoli. Určení věcné působnosti je upraveno v 

autorském zákoně, přičemž tuto problematiku je nutno odlišit od určení rozhodného 

práva v konkrétní věci, neboť to je otázkou mezinárodního práva soukromého.  

 
69 BŘÍZA, P., BŘICHÁČEK, T., FIŠEROVÁ, Z., HORÁK, P., PTÁČEK, L., SVOBODA, J. Zákon o 

mezinárodním právu soukromém. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, str. 24. 
70 Smlouva o fungování Evropské unie. [online]. [citováno: 24.01.2019]. Dostupné z WWW: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>. 
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Věcnou působnost autorský zákon upravuje kromě § 1 ve vztahu k výkladu v § 107, ve 

kterém uvádí: 

 

„(1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na díla autorů a umělecké výkony výkonných 

umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo zveřejněny 

kdekoli. 

(2) Na díla a umělecké výkony cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti 

vztahují se ustanovení tohoto zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky, a není-li 

jich, je-li zaručena vzájemnost. 

(3) Není-li splněna žádná z podmínek uvedených v odstavci 2, vztahuje se tento zákon 

na díla autorů a výkony výkonných umělců, kteří nejsou státními občany České 

republiky, byla-li poprvé v České republice zveřejněna, anebo má-li zde autor či 

výkonný umělec bydliště.“ 

 

2. Autorské dílo 

 

Pojem autorského díla a jeho užití je pro autorské právo pojmem zásadním. Autorský 

zákon v § 2 vyjmenovává pojmové znaky díla a dále pokračuje demonstrativním 

výčtem děl, přičemž elektronická podoba autorského díla je připuštěna. Generální 

klauzule v § 2 odst. 1 autorského zákona definuje dílo takto: „Předmětem práva 

autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě 

včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo 

význam (dále jen "dílo"). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, 

dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo 

pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo 

audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, 

grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého 

umění a dílo kartografické.“ 
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Ustanovení § 2 odst. 2 autorského zákona vyjmenovává díla, která jsou autorskými díly, 

ačkoli svou podstatou nevyhovují generální klauzuli. Jedná se o databáze, počítačové 

programy a fotografie či výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou 

autorovým vlastním duševním výtvorem.  

 

Z definice autorského díla vyplývají v zásadě tři pojmové znaky, které musí výsledek 

tvůrčí činnosti autora splňovat, aby byl považován za dílo dle autorského zákona a bylo 

jako takové tímto zákonem chráněno: 

 

1) jedná se o dílo literární a jiné dílo umělecké či vědecké, 

2) je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora,  

3) je vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě. 

 

Aby je jednalo o dílo literární, jiné dílo umělecké či vědecké takovým dílem, musí být 

takto vnímáno a hodnoceno příjemcem. Jedná se tedy o subjektivní proces.71 

 

Požadavek statistické jedinečnosti výsledku tvůrčí činnosti autora je požadavkem na 

originalitu takového díla. Pokud by tato originalita nebyla dána, bude se jednat o plagiát 

jiného díla nebo nepůjde vůbec o dílo. U počítačových programů, databází a fotografií 

je stanoven mírnější požadavek původnosti, kdy musí být zachováno, že se jedná o 

vlastní duševní výtvor autora, nicméně existence více stejných děl (statistická 

unikátnost) tohoto druhu je na rozdíl od jedinečných děl umožněna.72 

 

Vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě zdůrazňuje nezávislost autorského díla 

na hmotném substrátu. Dílo nemusí být vyjádřeno na hmotném nosiči, neboť postačí 

podoba, která je vnímatelná lidskými smysly – např. zpěvem, předvedením představení, 

převyprávěním děje, elektronická podoba díla. Tato podoba může být pouze dočasná a 

také postačí, aby tato podmínka byla splněna jen vůči určité skupině osob – např. dílo 

psané v Braillově slepeckém písmu. Je také důležité rozlišovat mezi hmotným 

 
71 KŘÍŽ, J. Ochrana autorských práv v informační společnosti. Praha: Linde, 1999. str. 26. 
72 TELEC, L. TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář. 1. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2012. Str. 5. 
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substrátem – nosičem, na kterém je dílo zachyceno a který je věcí v právním smyslu a 

samotným nehmotným dílem, který je předmětem ochrany.73 

 

Ustanovení § 2 odst. 3 autorského zákona stanoví, že ochrany požívá jak dílo 

dokončené, tak také různá vývojová stádia tvorby, včetně názvu a jmen postav, pokud 

splňují podmínky autorského díla. Chráněno je taktéž tzv. odvozené dílo dle § 2 odst. 4 

autorského zákona. Odvozené dílo je dílem, které vzniklo tvůrčím zpracováním díla 

jiného, a to včetně překladu textu do jiného jazyka. K takovému zpracování díla je vždy 

nutný souhlas autora původního díla.74 

 

Ustanovení § 2 odst. 6 autorského zákona obsahuje také negativní vymezení autorského 

díla – tedy co autorským dílem není a ani se jím nemůže stát. Jedná se např. o námět, 

matematické vzorce, postupy, vědecké teorie a jiné. Jedná se o příkladmý výčet, tedy 

výčet neuzavřený. 

 

Autorské dílo není věcí v právním smyslu, neboť jako výtvor tvůrčí duševní činnosti je 

řazeno do zvláštní kategorie jako projev osobní povahy.75 Definice díla je velmi široká a 

neomezuje se pouze na díla zachycená na hmotném nosiči, či jinak trvale zachycená, 

podoba chráněného díla může být i nestálá a pomíjivá. Výčet druhů děl v zákoně není 

uzavřený a lze ho tedy rozšiřovat dle potřeb technického rozvoje na nová média a 

způsoby vyjádření. Z důvodu široké definice díla většina obsahu internetu do kategorie 

autorského díla spadá. Požadavek jedinečnosti, případně původnosti může některý 

obsah z autorskoprávní ochrany vyřadit, nicméně z opatrnosti je lepší považovat 

materiál, který má být předmětem užití, vždy spíše za autorské dílo.76  

 

 

 

 
73 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 

4-5. 
74 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 8. 
75 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 56. 
76 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 26–27. 
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2.1 Druhy autorských děl 

 

Autorský zákon stanoví v § 2 odst. 1 autorského zákona dvě kategorie autorských děl, a 

to dílo umělecké a dílo vědecké. V demonstrativním výčtu v druhé větě odstavce 1 

nalezneme druhy děl, a to dle způsobu vyjádření díla navenek. Do výčtu níže jsem 

zvolila díla, která mají souvislost s tématem této práce.  

 

Slovesná díla na internetu jsou tvořena zejména zástupci textových dokumentů, e-booků 

a audio knih, ale také např. texty uvedenými na webových stránkách. Formáty těchto 

děl v rámci internetu jsou zejména: doc, txt, PDF, epub, MP3.  

 

Hudební a audiovizuální díla jsou na internetu zastoupena zejména soubory, které lze 

ihned přehrát (stream), případně stáhnout (download), a to jak od obchodníků, které 

mají k tomuto užití licenci, tak soubory nelegálně umístěnými na filesharingových 

serverech či peer-to-peer sítích. Dále existují webové stránky, které se specializují 

přímo na přehrávání těchto děl, např. YouTube, Stream, Vimeo. Formáty těchto děl jsou 

nejčastěji: MP3, WMA a MP4, AVI a MKV. 

 

Fotografická díla lze na internetu nalézt zejména na webových stránkách či sociálních 

sítích. K jednoduchému a pohodlnému legálnímu užití se osvědčily speciální databáze, 

tzv. fotobanky, kam jsou umisťována fotografická díla, která může uživatel za 

jednorázový či měsíční poplatek užít způsobem dle zvolené licence. Formát těchto děl 

na internetu je nejčastěji: JPEG, GIF, TIFF. 

 

2.2 Autor díla 

 

Autorem díla je dle § 5 odst. 1 autorského zákona vždy pouze fyzická osoba, která dílo 

vytvořila tvůrčí činností. Neboť právnická osoba není takovou tvůrčí schopností nadána, 

nemůže nikdy být autorem díla. Případná omezená svéprávnost autora má vliv pouze na 

výkon jeho majetkových a osobnostních práv, nikoli však na vznik autorství této 
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osoby.77 Ustanovení § 9 odst. 1 stanoví, že autorské právo vzniká vyjádřením díla 

v objektivně vnímatelné podobě. 

 

Dojde-li k vytvoření díla tvůrčí činností více autorů, vznikne dle § 8 autorského zákona 

dílo spoluautorské. Autorské právo pak náleží spoluautorům díla solidárně, tedy 

společně a nerozdílně. Autorský zákon v § 8 odst. 2 stanoví, že spoluautorem není 

osoba, která k vytvoření díla dala podnět, případně k vytvoření přispěla poskytnutím 

pomoci, rady či dokumentačního nebo technického materiálu. Ustanovení § 2 odst. 5 

autorského zákona upravuje také tzv. souborné dílo, na rozdíl od spoluautorského díla 

se však jedná o výběr děl a jejich uspořádání v dílo jedno. 

 

V souvislosti s tématem této práce považuji za vhodné zmínit také tzv. computer 

generated works. Jedná se o díla, která vznikla s použitím počítačového programu, a to 

buď zcela, nebo částečně. Autorem těchto děl není autor tohoto počítačového programu, 

ale osoba, která tento program obsluhovala a k vytvoření díla jej užila.78 Výše uvedené 

však nemusí platit v případě, kdy se bude jednat o dílo vytvořené přímo programem 

s minimálním přičinění dalších osob např. výtvory vygenerované umělou inteligencí, 

jejichž výsledkem může být i dílo ve smyslu § 2 autorského zákona – např. obraz 

s názvem La Famille de Belamy, vytvořený umělou inteligencí.79 Spornou však zůstává 

otázka, kdo bude autorem takového díla, případně zda se bude jednat o dílo 

spoluautorské. Autorem může být dle § 5 odst. 1 autorského zákona pouze fyzická 

osoba, nikoli neživá entita, jakou umělá inteligence bezesporu je. De lege lata lze 

uvažovat za případné autory díla různé skupiny osob, jejichž tvůrčí činností mohlo dojít 

ke vzniku výše zmíněného výtvoru, jako jsou: „fyzické osoby coby autoři umělé 

inteligence jako software, fyzické osoby coby autoři materie, na základě které se vytváří 

„tvůrčí rámec“, a fyzické osoby coby uživatelé dané platformy, kteří poskytují data 

 
77 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, str. 90. 
78 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon: Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 17. 
79 Edmond de Belamy, from La Famille de Belamy. www.christies.com [online]. [cit. 2019-08-25]. 

Dostupné z: <https://www.christies.com/lotfinder/prints-multiples/edmond-de-belamy-from-la-famille-

de-6166184-details.aspx?from=salesummery&intObjectID=6166184&sid=18abf70b-239c-41f7-bf78-

99c5a4370bc7>. 
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přetvářená do výsledného výtvoru“.80 Pokud však nebude shledána dostatečná tvůrčí 

činnost u žádné z výše uvedených skupin, případně dojde k absenci dalších pojmových 

znaků díla (pojmové znaky díla jsou podrobně rozebrány v kapitole 2. této diplomové 

práce), nebude takový výtvor dílem ve smyslu § 2 autorského zákona. 

 

2.3 Výjimky z autorského zákona 

 

Ustanovení § 3 autorského zákona uvádí skupinu děl, jako jsou díla úřední, na které by 

za okolností dle § 2 dopadala ochrana autorského zákona, ale které jsou z této 

autorskoprávní ochrany vyňaty, a to z důvodu celospolečenského zájmu na takovém 

vynětí, neboť tyto díla správně plní svůj účel právě a pouze při volném nakládání s 

nimi. Pro užití těchto děl tedy není nutné získat souhlas jejich autora.81 

 

Plně vyjmuta z této ochrany jsou dle § 3 písm. a) autorského zákona úřední díla, včetně 

jejich překladu do jiného jazyka, sleduje-li tento překlad účel, pro který je dílo vyjmuto 

z ochrany.82 Úředními díly jsou např. právní předpis, rozhodnutí, opatření obecné 

povahy, veřejná listina, veřejně přístupný rejstřík a sbírka jeho listin, pamětní knihy 

obecní, státní symbol a jiná díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany. 

S ohledem na to, že pojem veřejný zájem není definován, je nutné jej vykládat 

restriktivně a každé takové užití v dostatečné míře odůvodnit, aby byla zajištěna 

ochrana autora díla.83 Dle § 3 písm. b) autorského zákona jsou vyjmuty také výtvory 

tradiční lidové kultury, není-li obecně známo pravé jméno autora a nejde-li zároveň o 

dílo anonymní či pseudonymní. V některých případech je nakládání s dílem, které je 

vyjmuto z autorskoprávní ochrany, zároveň upraveno zvláštním zákonem – např. 

nakládání se státními symboly upravuje zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních 

symbolů České republiky a o změně některých zákonů.84 

 

 

 
80 ZIBNER, J., MYŠKA, M. Umělá inteligence: výzva autorství. www.iurium.cz [online]. 11.4.2019 [cit. 

2019-08-25]. Dostupné z: <https://www.iurium.cz/2019/04/11/umela-inteligence-vyzva-

autorstvi/#_ftn6>. 
81 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 11. 
82 Tamtéž.  
83 Tamtéž, str. 12. 
84 Tamtéž. 
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2.4 Volné dílo  

 

Další případ, kdy je možné dílo volně užít, je užití tzv. volného díla dle § 28 odst. 1 

autorského zákona. Volné dílo je autorské dílo, u kterého uplynula doba trvání 

autorských práv. I přesto, že k jeho užití není nutný souhlas autora, je potřeba dbát 

pravidel, která upravuje § 11 odst. 5 autorského zákona a které se týkají osobnostních 

práv autora. Jedná se o zákaz osobování si autorství k dílu, povinnost užít dílo 

způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a uvést autora díla, pokud je to obvyklé a nejedná 

se o anonymní dílo. 

 

Trvání majetkových práv je upraveno v § 27 autorského zákona, obecně je doba 

ochrany majetkových práv stanovena po dobu života autora a 70 let od konkrétní právní 

skutečnosti, kterou může být úmrtí autora, zveřejnění díla či vytvoření díla, podle typu 

díla. Výjimky jsou stanoveny zejména u děl anonymních, pseudonymních, děl 

vytvořených kolektivem spoluautorů a děl nezveřejněných. Doba ochrany majetkových 

práv se počítá od 1. dne roku, který následuje po roce, ve kterém došlo k rozhodné 

události. 

 

Na internetu existují databáze, které shromažďují volná díla, např. projekt Gutenberg85, 

který je databází literárních děl, nebo český projekt, který shromažďuje a zařazuje do 

kontextu historické dokumenty, mapy a jiné tiskopisy, Manuscriptorium.86 

 

3. Užití díla dle autorského zákona 

 

Užití díla je jednání zprostředkující smyslové vnímání díla a také jeho rozmnožování.87 

Právo dílo užít je nejvýznamnějším majetkovým právem autora díla, který takto může 

dílo užít sám, nebo k takovém užití poskytnout licenční smlouvu třetí osobě.88 Užití díla 

 
85 Díla k volnému šíření jsou k dispozici např. na stránkách Gutenberg, [online]. Citováno: 02.07.2019. 

Dostupné na WWW: <http://www.gutenberg.org/>. 
86 Díla k volnému šíření jsou k dispozici např. na stránkách Manuscriptorium [online]. Citováno: 

02.07.2019. Dostupné na WWW: <http://www.manuscriptorium.com/cs.>. 
87 HOLCOVÁ, I., KŘESŤANOVÁ. V., VOBORNÍK, M. Ochrana autorských práv. Olomouc: Univerzita 

Palackého, 2005. 
88 Ustanovení § 12 odst. 1 autorského zákona. 
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bez souhlasu autora je zásahem do jeho majetkových práv. Ustanovení § 12 odst. 4 

autorského zákona demonstrativně vyjmenovává konkrétní způsoby, kterými lze dílo 

užít, legální definici užití autorský zákon neupravuje, neboť technický pokrok by byl 

důvodem k častým novelizacím. Způsoby užití jsou upraveny zejména v § 13 až § 23 

autorského zákona a jsou jimi: 

 

„a) právo na rozmnožování díla (§ 13), 

 

b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 

 

c) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 

 

d) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 

 

e) právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 

 

f) právo na sdělování díla veřejnosti (§ 18), zejména 

 

1. právo na provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos 

provozování díla (§ 19 a 20), 

 

2. právo na vysílání díla rozhlasem či televizí (§ 21), 

 

3. právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 22), 

 

4. právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23).“ 

 

Užití díla můžeme dělit na užití v soukromé sféře, tzv. užití pro osobní potřebu nebo ve 

sféře veřejné, tzv. zpřístupňování děl veřejnosti. Užít dílo lze dále v hmotné podobě, 
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tedy užitím díla na hmotném substrátu a dále užití v nemateriální podobě, tzv. sdělování 

díla veřejnosti.89 

 

Pro potřeby této diplomové práce jsou dále rozvedeny pouze způsoby užití, při kterých 

může být dílo užito prostřednictvím internetu, tedy nejsou závislé na hmotném substrátu 

díla. Těmi jsou rozmnožování díla (download) a zpřístupnění díla veřejnosti jeho 

sdělováním (upload).  

 

3.1 Rozmnožování díla 

 

Rozmnožování díla je definováno v § 13 odst. 1 autorského zákona jako „(…) 

zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo nepřímých rozmnoženin díla nebo 

jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.“ Odstavec 2 obsahuje 

demonstrativní výčet forem rozmnoženin, kterými je např. rozmnoženina tisková, 

fotografická, zvuková, obrazová či obrazově-zvuková, dále pak také rozmnoženina 

trojrozměrná či elektronická. Rozmnožování může být spojeno s hmotným substrátem, 

ale může k němu dojít i ve formě nehmotné, neboť definice rozmnožování stanoví, že 

forma a použité prostředky mohou být jakékoli. Příkladem je např. nahrání fotografie na 

některý z mnoha filesharingových serverů. 

 

Dle § 13 odst. 1 autorského zákona k rozmnožování díla dochází i zhotovováním 

nepřímých rozmnoženin, tedy v případech, kdy dojde např. ke konverzi formátu, tedy 

pokud původní soubor s dílem převedu do jiného formátu. V technickém smyslu o kopii 

nejde, neboť tento soubor není identický s původním, nicméně ve smyslu autorského 

zákona o kopii půjde, neboť pro toto posouzení je důležitá vnímatelná podoba obsahu 

této kopie, tedy jak jí vnímají lidské smysly, která je zpravidla shodná, nebo nepatrně 

odlišná od původního formátu (např. nižší kvalita této kopie).90  

 

 

 
89 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 96. 
90 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo, 2. akt. A rozš. vydání, Praha: Linde, 2003, str. 33. 
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3.1.1. Vyčerpání práva 

 

Jde o tradiční institut autorského práva týkající se vyčerpání práv na rozšiřování díla, 

který upravuje autorský zákon v § 14 odst. 2. Institut vyčerpání práva se užije jen v 

případě rozšiřování díla v hmotné podobě, nikoli u jeho sdělování, a to z důvodu, že 

v případě tohoto užití není přítomna hmotná podoba díla. 

 

Obecně lze dílo rozšiřovat pouze se souhlasem autora, toto pravidlo však platí pouze 

pro první prodej či jiný převod vlastnického práva k takovému dílu uloženému na 

hmotném podkladu, ať originálu či rozmnoženiny. Osoba, která zákonným způsobem 

získá dílo v hmotné podobě (kniha, CD, DVD, Blue-ray disc) je nadále oprávněna knihu 

či jinou hmotnou rozmnoženinu díla darovat, prodat či jinak převést jiné osobě, zničit, a 

to již bez svolení autora – neboť první koupí je právo autora na rozšiřování originálu či 

rozmnoženiny díla vyčerpáno.  

 

Tohoto institutu se však v souvislosti s internetem neužije, neboť se vztahuje pouze na 

autorská díla zachycená na hmotném nosiči, jak je uvedeno v ustanovení § 14 odst. 2 

autorského zákona. Tedy pokud osoba přes internet legálně získá dílo, nemůže tuto 

rozmnoženinu dále prodat či převést, s výjimkou počítačových programů – viz níže 

rozbor rozhodnutí SDEU ve věci C-128/11. Neboť tato díla nejsou distribuována 

v hmotné podobě, nedochází k převodu vlastnického práva k hmotné rozmnoženině 

konkrétního díla a nedojde tedy ani k vyčerpání práv autora k této rozmnoženině dle § 

14 odst. 2 autorského zákona. Dílo je nejčastěji distribuováno způsobem sdělování díla 

veřejnosti, s takovým užitím však vyčerpání práv autora není spojeno a z toho důvodu 

nelze s elektronickou kopii díla dále nakládat v právním smyslu, neboť by se jednalo o 

další užití, nejčastěji rozmnožováním, ke kterému by bylo nutné získat souhlas od 

oprávněné osoby. 

 

Tématem se zabýval také SDEU ve věci C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle 

International Corp91. V tomto případě se jednalo o přeprodávání licencí společností 

 
91 Rozsudek SDEU ze dne 3. července 2012 ve věci C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle Interational 

Corp. [online]. [citováno: 20.04.2019]. Dostupné z WWW 
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UsedSoft k počítačovým programům a SDEU rozhodl, že princip vyčerpání práv se 

uplatní také na prodej počítačových programů na internetu, tedy že nemá být činěn 

rozdíl mezi prodejem počítačového programu na hmotném nosiči a zakoupením 

takového programu on-line. Dále byly v rámci rozhodnutí stanoveny podmínky pro toto 

vyčerpání. Zda lze tento rozsudek vztáhnout také na jiná autorská díla, není zatím jasné. 

Odpověď na tuto otázku by mohlo poskytnout očekávané rozhodnutí SDEU Nederlands 

Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers ve věci C-263/18 ze dne 13. dubna 

2018, které se týká otázky, zda prodej bazarových e-booků podléhá principu vyčerpání 

autorských práv, či nikoli. 

 

3.2 Zpřístupnění díla veřejnosti 

 

Autorský zákon definuje sdělování díla veřejnosti v § 18 „Sdělováním díla veřejnosti 

podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít 

k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo 

obdobnou sítí.“ Druhá část definice míří zejména na služby tzv. „on demand“, tedy na 

případy, kdy je konkrétní obsah sdělován na vyžádání pouze konkrétnímu žadateli 

(např. YouTube, HBO GO, a jiné), tedy i přesto, že je sdělováno pouze jedné osobě, 

jedná se o zpřístupnění díla veřejnosti. Sdělování díla v sobě zahrnuje také prvek 

rozmnožování díla, neboť aby mohlo v prostředí internetu dojít ke sdělování díla, musí 

dojít také o vytvoření jeho rozmnoženiny.92 Jedná se tedy o souběh užití díla formou 

rozmnožení díla a sdělování díla. 

 

V § 18 odst. 3 autorského zákona je upravena výjimka ze sdělování děl veřejnosti, a to 

pro provozovatele zařízení umožňující nebo zajištující sdělování, tedy pro 

poskytovatele služeb informační společnosti. 

 

 

 
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=FDA85ACF8FABD26EB88B7F741BA0

8C53?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6405

708>. 
92 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo, 2. akt. a rozš. vydání, Praha: Linde Praha, 2003, str. 35. 
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3.3 Mimosmluvní užití autorských děl 

 

Za pojmem mimosmluvní užití autorských děl se skrývá řada výjimek, kdy se na 

některá autorská díla nevztahuje autorskoprávní ochrana vůbec, či jen v omezené míře. 

Mezi tyto způsoby užití zveřejněných autorských děl patří zejména volné užití děl 

upravené v § 30 autorského zákona a dále užití na základě zákonných licencí či užití 

volných děl nebo úředních děl.  

 

3.3.1. Volné užití díla 

 

K volnému užití dle § 30 autorského zákona dochází vždy pro soukromou potřebu 

fyzické osoby (a také jejich osob blízkých93), účelem takového užití tedy nikdy není 

dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu a může 

se jednat vždy jen o dílo zveřejněné. Příkladem užití pro soukromou potřebu může být 

například zajištění materiálu pro sebevzdělávání či pro zábavu. Při splnění výše 

uvedených podmínek může dojít k volnému užití bez souhlasu autora. Autorský zákon 

však upravuje výjimky z volného užití, tedy seznam děl, na které se institut volného 

užití nevztahuje94, pro účely této práce uvádím zejména počítačové programy, 

elektronické databáze a záznamy audiovizuálního díla pořízené při provozování či 

přenosu tohoto díla. 

 

Podmínkou volného užití je splnění podmínek tzv. třístupňového testu, upraveného v § 

29 autorského zákona. Jedná se o test proporcionality, který pro volné užití stanoví 

následující podmínky: 

 

1. výjimka je uvedena v zákoně, 

2. jedná se o běžný způsob užití díla, 

3.  tento způsob nezasahuje nepřiměřeně do oprávněných zájmů autora. 

 

 
93 Ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku. 
94 Ustanovení § 30 odst, 3 autorského zákona. 
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Rozmnoženinu (kopii) díla pro vlastní potřebu je možné zhotovit jen za předpokladu, že 

nosič, ze kterého je kopie pořizována, není opatřen technickými prostředky ochrany, 

které zhotovení takové kopie zamezují. Co se týče počtu těchto kopií, Nejvyšší soud ČR 

ve svém rozhodnutí 5 Tdo 234/2009 ze dne 25. 3. 2009, dospěl k názoru, že při splnění 

zákonných podmínek je možné vytvořit i více kusů rozmnoženin. Co se týče legality 

zdroje, ze kterého může být kopie pořízena, panují na tuto otázku různé názory. Jeden 

názorový proud tvrdí, že je bezpodmínečně nutné pořídit kopii z legálního zdroje, a tuto 

podmínku dovozují judikaturou SDEU.95 Druhý proud je toho názoru, že je nutné 

aplikovat analogii na závěry SDEU ohledně tématiky hyperlinkování, tedy pokud se 

nejedná o osobu, na kterou se vztahuje požadavek jednání s odbornou péčí, a tedy 

nutnost zjišťovat legalitu díla umístěného na internetu, nemusí osoba prověřovat, zda je 

dílo na internetu umístěno legálně, není-li tato protiprávnost naprosto zřejmá. Na úrovni 

vnitrostátních zákonů není tato otázka zákonem upravena a každý případ je soudy 

posuzován individuálně. 

 

Dále je v § 30a upravena výjimka pro rozmnožování díla na papír nebo podobný 

podklad. 

 

S ohledem na to, že hlavním cílem autorského práva je ochrana autorských práv a volná 

užití dle § 30 a § 30a autorského zákona způsobují zvýšené dotčení zájmů autorů, náleží 

nositelům autorských práv tzv. náhradní odměny.96 Tyto odměny jsou hrazeny 

z poplatků, které jsou uvaleny na nenahrané nosiče (např. CD, DVD, USB disky, SSD 

disky) a přístroje, pomocí kterých lze autorská díla rozmnožovat (např. tiskárny) a které 

hradí vývozci a dovozci těchto výrobků. 

 

 

 

 
95 Rozsudek SDEU ze dne 10. dubna 2014 ve věci 452/12, ACI Adam BV a další proti Stichting de 

Thuskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, sp. z.: C-435/12. [online]. [citováno: 

06.06.2019]. Dostupné z WWW: 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B429E43E2B0D0102A7A5BED24B1AD

28C?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=93760

36>. 
96 Ustanovení § 25 autorského zákona. 
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3.3.2. Zákonné licence 

 

K omezení ochrany autorských práv dochází také v případě tzv. zákonných licencí. 

Obecně je autorský zákon upravuje v § 31 až § 39 autorského zákona, výjimky 

vztahující se k počítačovému programu dále v § 66 autorského zákona. Jedná se o 

úpravu úplatných či bezúplatných zákonných licencí k užití děl.  

 

Těmito licencemi je např. použití citace97, licence pro rozmnožování na papír nebo 

podobný podklad98, úřední a zpravodajská licence99, knihovní licence100, licence pro 

dočasné rozmnoženiny101, nepodstatné vedlejší užití díla102, licence pro karikaturu a 

parodii103, a jiné. Některé tyto licence jsou bezúplatné, jiné úplatné, tedy za konkrétní 

užití náleží autorovi díla odměna, ale není nutné získat jeho souhlas s užitím díla. 

 

Licence, se kterými se lze setkat na internetu, budou rozebrány v samostatných 

kapitolách této práce. Jedná se zejména o licence citační, úřední, zpravodajské a pro 

dočasné rozmnoženiny. 

 

3.3.2.1. Licence pro dočasné rozmnoženiny 

 

Jedná se o zákonnou licenci upravenou v § 38a odst. 1 autorského zákona, která má pro 

užívání autorských děl v prostředí internetu zcela zásadní význam a je pro toto 

prostřední specifická. 

 

Dočasné rozmnoženiny jsou pomíjivé a podružné kopie bez vlastního hospodářského 

významu, které jsou vytvořené technologickým postupem, jehož jsou nedílnou součástí, 

a to nezávisle na vůli uživatele. Účelem těchto kopií je pouze snadnější užití díla.104  

 
97 Ustanovení § 31 autorského zákona. 
98 Tamtéž, ustanovení § 30a. 
99 Tamtéž, ustanovení § 34. 
100 Tamtéž, ustanovení § 37. 
101 Tamtéž, ustanovení § 38a. 
102 Tamtéž, ustanovení § 38c. 
103 Tamtéž, ustanovení § 38g. 
104 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 

72. 
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Technickými kopiemi jsou zejména kopie často navštěvovaných WWW stránek při 

jejich prohlížení (browsing), které si vytváří automaticky sám prohlížeč na pevném 

disku a ve vyrovnávací paměti počítače pro příští rychlejší přístup k nim, dále sem patří 

ukládání do vyrovnávací paměti (caching) či tzv. cookies, které zaznamenávají 

informaci o návštěvě konkrétní stránky, jedná se o data obsahující informaci např. o 

jazyku, umístění či jiných preferencích uživatele.  

 

Rozhodnutí SDEU ze dne 5. června 2014 ve věci 360/13, Public Relations Consultants 

Association Ltd proti Newspaper Licensing Agency Ltd a dalším105 potvrdilo výše 

uvedené tvrzení, tedy to, že technické kopie vytvořené v počítači osoby při prohlížení 

webových stránek mohou být vytvářeny bez nutnosti získání svolení nositele autorských 

práv, a to za předpokladu, že tyto kopie jsou dočasné, krátkodobé, akcesorické, jsou 

nedílnou součástí technologického procesu a zároveň splňují další podmínky stanovené 

v čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES.  

 

3.3.2.2. Citační licence 

 

V rámci internetu je hojně využívaná citační licence. Jedná se o užití výňatků nebo 

celých autorských děl menšího rozsahu v rámci jiného autorského díla. 

 

Podmínky užití citační licence jsou upraveny v § 31 autorského zákona. Jednou 

z podmínek tohoto užití je, že dílo, ze kterého je citováno, je dílem zveřejněným, dále se 

musí jednat o citaci do jiného díla a v neposlední řadě je nutné, aby při užití citační 

licence nedošlo ke změně smyslu citovaného díla a tím i k zásahu osobnostního práva 

na nedotknutelnost díla. Citaci je nutné v textu zřetelně vyznačit, v praxi bývá text 

zpravidla užit v uvozovkách a kurzívě, dále je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo 

anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost a název 

citovaného díla, citováno musí být vždy v odůvodněné míře.106 

 

 
105 Rozhodnutí SDEU C-360/13 ze dne 5. června 2014. Dostupné z WWW: <https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CA0360&from=NL>. 
106 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 60-61. 
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Dle § 31 odst. 1 písm. a) autorského zákona lze citovat z autorského díla pouze 

v odůvodněné míře. Takový výňatek lze citovat nejen z literárního díla, ale i z děl 

jiných, např. hudebních.107 Citaci dle § 31 odst. 1 písm. b) autorského zákona lze užít 

pro účely kritiky, recenze konkrétního autorského díla, nebo pro účely vědecké tvorby. 

Rozsah citace dle § 31 odst. 1 písm. b) autorského zákona musí být v souladu 

s poctivými zvyklostmi a v rozsahu, který odůvodňuje konkrétní účel citace, tento 

požadavek je vykládán mimo jiné tak, že citace je vždy činností doplňkovou či 

upřesňující a nejedná se o hlavní záměr autora.108 I zde je nutné uvést jméno autora a 

citované dílo musí být uveřejněné. Poslední možností užití citace je citace dle § 31 odst. 

1 písm. c) autorského zákona, která umožňuje užít zveřejněné dílo nebo jeho část při 

vyučování nebo při vědeckém výzkumu, přičemž toto užití nesmí vést k dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu, např. placené školení. Při užití 

citace v rámci vyučování je nutné zachovat ilustrační účel této citace, kdy tato slouží 

např. pro účely názorného příkladu, a je tedy doplněním samotného vyučování, ale 

nenahrazuje jej. Rozsah citace je také omezen sledovaným účelem, a i v tomto případě 

je nutné uvést jméno autora. 

 

3.3.2.3. Úřední a zpravodajská licence 

 

Zákonnou úřední licenci upravuje § 34 písm. a) autorského zákona. Tato licence 

umožňuje užití díla bezúplatně v míře odůvodněné v zájmu veřejné bezpečnosti, a to 

pro účely úřední, pro parlamentní jednání či pro soudní nebo správní řízení. Pro užití 

této zákonné licence není nutné předchozí zveřejnění díla.109 

 

Licence zpravodajská je upravena § 34 písm. b) a písm. c) autorského zákona a je 

užívána pro účely užití díla v rámci zpravodajství, které informuje o aktuálních 

událostech a dění, a to v rozsahu, který odpovídá účelu, nicméně bez nutnosti 

předchozího zveřejnění takto užívaného díla a bez nutnosti užití této citace v jiném 

autorském díle. Pojem zpravodajství je v tomto případě chápán v nejširším možném 

významu a formách zpravodajství a sdělovacích prostředků, vč. zpravodajství 

 
107 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 60. 
108 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 61. 
109 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 64. 
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internetového.110 I v tomto případě je nutné v rozsahu přiměřenému okolnostem a lze-li 

to po uživateli spravedlivě požadovat a je-li to možné, uvádět jméno autora, název díla a 

pramen, přičemž nesmí docházet ke změně smyslu užívaného díla.111 

 

Podmínka užití díla v rozsahu, který odpovídá účelu, znamená zejména požadavek 

citace díla způsobem, který zasáhne do práv autora díla jen v minimální míře, která 

naplní účel sledovaný zpravodajstvím pro sdělení informace. Tato licence není 

autorským zákonem nijak časově omezena, nicméně v praxi je často dodržována 

maximální doba užití díla tři minuty112.  

 

Ustanovení § 34 písm. c) autorského zákona upravuje taktéž zpravodajskou licenci, 

konkrétně možnost užít dílo v jiném sdělovacím prostředku, než ve kterém bylo 

zveřejněno, a to za předpokladu, že jeho obsahem je aktuální informace o politických, 

hospodářských či náboženských tématech. Tato licence platí obecně pro všechny 

hromadné informační prostředky a jedná se o užití včetně překladu díla, licence se 

vztahuje nejen na články, ale na díla obecně, může se tedy jednat např. o fotografie. 

Užití zpravodajské licence je možné pouze v odpovídající míře. Odpovídající míra 

stanoví rozsah užití díla potřebný k naplnění zpravodajského záměru, tedy zda je nutné 

dílo užit jako celek nebo postačí pouze část díla. Při tomto užití je také nutné uvést 

jméno autora, název díla a pramen. Této licence nelze užít v případě výslovného 

zapovězení takového převzetí.113 

 

Pod úřední a zpravodajskou licencí je také v § 34 písm. d) autorského zákona upraveno 

užití politického projevu, úryvků veřejné přednášky či podobných děl. Tato díla lze 

bezplatně užít pouze v rozsahu naplnění informativního účelu. Při užití díla je nutné 

uvést jména autora, název díla a pramen, ledaže to není nemožné.114 

 

 

 
110 TELEC. I, TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, str. 369–375. 
111 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 65. 
112 TELEC. I, TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, str. 369-375. 
113 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 65-66. 
114 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 66. 
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3.4 Smluvní užití autorských děl 

 

Autor či jiný držitel autorských práv může s třetí osobou uzavřít licenční smlouvu, 

prostřednictvím které bude moci držitel této licence užít dílo v původní, zpracované i 

jinak pozměněné formě, a to všemi způsoby užití nebo pouze způsoby ve smlouvě 

dohodnutými.115 Licenční smlouva je upravena v § 2358 a násl. občanského zákoníku, 

který stanoví, že touto smlouvou autor díla poskytuje nabyvateli licence oprávnění 

k výkonu práva duševního vlastnictví, a to v omezeném či neomezeném rozsahu, 

přičemž nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi díla odměnu, neujednají-li si ve 

smlouvě, že se jedná o licenci bezúplatnou.  

 

Podstatnými obsahovými náležitostmi licenční smlouvy je určení díla, pro které je 

uzavírána, projev vůle poskytnout oprávnění k užití tohoto díla a ujednání o odměně za 

toto užití. Licenci může autor uzavřít jako výhradní či nevýhradní, přičemž pro 

výhradní licenci je povinná písemná forma.116 Poskytnutím výhradní licence se autor 

vzdává možnosti pro toto konkrétní dílo udělit licenci dalším osobám na konkrétním 

území a dále možnosti své dílo užívat sám, není-li dohodnuto jinak.117 S ohledem na 

domněnku stanovenou v § 2362 občanského zákoníku, podle které platí, že není-li ve 

smlouvě výslovně ujednáno, že je licence výhradní, jedná se o licenci nevýhradní, je 

nutné ve smlouvě výslovně uvést, že se jedná o výhradní licenci. Výhradní licenční 

smlouva se může jevit jako převod práva, kterému se fakticky také blíží, nicméně 

k převodu majetkových práv autora na nabyvatele formálně nedochází118 s ohledem na 

jejich nepřevoditelnost. Výhradnost licence je posuzována taktéž ve vztahu ke způsobu 

užití díla, tedy je možné, aby vedle sebe působilo více výhradních licencí k jednomu 

autorskému dílu, avšak každá k jinému způsobu užití. Způsob užití je vhodné upravit 

detailně; zároveň zákon upravuje, že nelze uzavřít licenční smlouvu pro způsob užití, 

který není v době uzavření licence znám.119 Nevýhradní licenci lze poskytnout více 

subjektům a autor může dílo užívat také sám. 

 
115 Ustanovení § 2271 občanský zákoník. 
116 Tamtéž, ustanovení § 2358, odst. 1. 
117 Ustanovení § 2360 odst. 1 písm. a) občanský zákoník. 
118 MYŠKA, M., POLČÁK, R., ŠAVELKA, J., KYNCL L., SVIRÁKOVÁ, I. Veřejné licence v České 

republice. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. 
119 Ustanovení § 2372 odst. 1 občanský zákoník. 
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Ujednání o úplatnosti či bezúplatnosti poskytované licence stanoví občanský zákoník 

jako podstatnou náležitost smlouvy. Pokud však strany jednají s vůlí uzavřít úplatnou 

licenční smlouvu, avšak bez uvedení konkrétní výše odměny nebo způsobu určení této 

odměny, bude dle ustanovení § 2366 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku, určena 

odměna v obvyklé výši za obdobných podmínek v době uzavření smlouvy. Obsah 

licenční smlouvy lze určit také odkazem na licenční podmínky, které jsou oběma 

stranám známé, nebo jsou veřejně dostupné.120 

 

Pro oblast internetu je typické uzavírání licenčních smluv na dálku vůči neuzavřenému 

a neurčitému počtu osob pomocí tzv. clickwrap121 licencí, kdy dochází k uzavření 

licenční smlouvy kliknutím na tlačítko se souhlasným stanoviskem k přijetí smlouvy, 

nebo tzv. browsewrap122 licence, kdy dochází k uzavření licenční smlouvy 

konkludentně, např. nainstalováním určité služby, aplikace či navštívením webové 

stránky. Uzavření licencí tímto způsobem umožňuje § 2373 občanského zákoníku. 

Nejčastější licenční smlouvou, uzavíranou na internetu např. při instalaci aplikace do 

mobilního telefonu či programu do počítače je standardizovaná licenční smlouva 

(EULA – End User Licence Agreement).123 

 

Prostředí internetu také umožnuje uzavření licenční smlouvy v rámci projektu Creative 

Commons. Jedná se o úspěšný projekt, který se snaží o lepší přístupnost autorských děl 

na internetu, a to pomocí souboru veřejných licencí, prostřednictvím kterých si autor 

díla zvolí, za jakých podmínek lze jeho dílo užívat a to mj. vyjádřením pomocí 

jednoduchých piktogramů a licenčních podmínek. Tyto licence slouží jako nabídka 

předem neurčenému počtu osob na uzavření licenční smlouvy k užití konkrétního díla 

ve smyslu § 2373 odst. 1 občanského zákoníku. Užitím díla v souladu s licencí a 

uvedením této licence v užitém díle dochází k tzv. konkludentnímu získání licence ve 

smyslu § 2373 odst. 2 občanského zákoníku, kdy navrhovatel uzavírá licenční smlouvu 

 
120 Tamtéž, ustanovení § 2373. 
121 Clickwrap – Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2019-04-05]. Dostupné z 

WWW: <https://en.wikipedia.org/wiki/Clickwrap>.  
122 Browse wrap – Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2019-04-05]. Dostupné z 

WWW: <https://en.wikipedia.org/wiki/Browse_wrap>. 
123 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 159. 
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s poskytovatelem, a to bez toho, aniž by autora díla musel přímo kontaktovat. Tento 

způsob uzavření licenční smlouvy pomáhá překonávat bariéry vznikající z odlišných 

právních systémů v rámci různých států. 

 

Od licenční smlouvy lze zejména odstoupit v případě, který upravuje § 2378 a násl. 

občanského zákoníku, a to z důvodu nečinnosti nabyvatele výhradní licence, tedy 

v případech, kdy takto nabytá licence není užívána dostatečně, nebo vůbec, čímž 

dochází k poškozování zájmů autora. Jako další důvod odstoupení od licenční smlouvy 

je v § 2382 občanského zákoníku uvedena změna přesvědčení autora. Z tohoto důvodu 

lze od licenční smlouvy odstoupit pouze, pokud dílo nebylo zatím zveřejněno a 

zveřejněním by byly značně nepříznivě dotčeny oprávněné osobní zájmy autora. Tento 

důvod se však neužije pro počítačové programy, jak stanoví § 66 odst. 7 autorského 

zákona. 

 

4. Užití autorských děl na internetu 

 

Tato kapitola je zaměřena na užití autorských děl ve specifickém prostředí internetu, 

které umožňuje užít dílo způsoby, které nejsou vázány na hmotný substrát. Nejtradičněji 

bývají díla na internetu užita způsoby zpřístupnění (upload) a stahování díla 

(download). Dále se budu zabývat specifickými způsoby užití děl na internetu. 

 

4.1 Zpřístupnění autorského díla na internetu (upload) 

 

Ke zpřístupnění díla prostřednictvím internetu dochází v případě, kdy je na server 

nahráno autorské dílo, které je volně přístupné třetím osobám, které jsou připojeny k 

internetu, případně omezeně přístupné určité skupině osob, které disponují např. heslem 

či odkazem. Zpřístupnění díla lze podřadit pod § 18 odst. 1 a 2 autorského zákona, tedy 

pod sdělování veřejnosti, pokud k takovému sdělování skutečně dochází. 

 

Pokud uživatel takto nahraje autorské dílo na server, dojde automaticky k vytvoření 

elektronické rozmnoženiny tohoto díla, proto při zpřístupnění díla na internetu vždy 
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dochází zároveň také k užití díla rozmnožováním dle § 13 autorského zákona.124 

V případě zpřístupnění díla se jedná o užití díla, a k takovému užití je tedy nutné získání 

licence ke sdělování díla od držitele autorských práv, s výjimkou případů uvedených 

výše v této práci, jako jsou volná díla dle § 28 autorského zákona či citace dle § 31 

autorského zákona. 

 

Pojem sdělování veřejnosti je vykládán v judikatuře SDEU125 jako pojem obsahující dva 

kumulativní prvky, a to – „sdělování díla“ a toto je sdělováno „veřejnosti“. Sdělování 

může probíhat jakýmkoli způsobem. Pojem veřejnost je třeba vždy vykládat 

s přihlédnutím k individualitě konkrétního případu, přičemž se předpokládá, že se jedná 

o dosti vysoký počet osob.126 Z tohoto důvodu není považováno za zpřístupňování díla 

veřejnosti např. sdělování díla v rámci domácí intranetové sítě s malým počtem osob.127  

 

4.2 Stahování autorského díla na internetu (download) 

 

Jakmile je dílo na internetu zpřístupněno, může odsud být staženo třetí osobou. Tato 

osoba si stažením díla vytvoří jeho rozmnoženinu na pevném disku svého počítače či 

jiného zařízení, čímž dochází k rozmnožení díla dle § 13 autorského zákona. V případě 

vzniku technických rozmnoženin dle § 38a autorského zákona se jedná o zákonnou 

výjimku z rozmnožování díla. Některé případy stahování mohou být také kryty např. 

režimem volného užití dle § 30 autorského zákona, jak bylo pojednáno v kapitole 4.4.1., 

případně nohou být volnými díly dle ustanovení § 28 autorského zákona. 

 

Stahování a zpřístupňování je uskutečňováno nejčastěji prostřednictvím tzv. 

cyberlockers (více kapitola 7) či skrze peer-to-peer sítě (více kapitola 4.4.). 

 

 
124 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 230. 
125 Rozhodnutí SDEU C-325/14 ve věci SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, 

Componisten en Uitgevers (SABAM). 
126 Rozhodnutí SDEU C-135/10 ve věci Societá Consortile Fonografici (SCF) v. Marco Del Corso. 
127 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 231. 
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4.3 Linking 

 

Aby bylo možné v rámci internetu přistupovat na jednotlivé webové stránky, je nutné 

nejdříve požadovanou stránku najít. Takovou lokalizaci lze uskutečnit prostřednictvím 

ručního zadání URL128 do adresního řádku internetového prohlížeče, vyhledáním 

prostřednictvím internetového vyhledávače nebo prostřednictvím odkazu (tzv. linku). 

Odkazování usnadňuje a urychluje vyhledávání a celkově pohyb na internetu, neboť 

není pak nutné tuto stránku samostatně vyhledávat či vkládat text URL do adresního 

řádku, neboť postačí kliknutí na tento odkaz.129 

  

Odkazy mohou být různého typu, přičemž každý tento typ má svá specifika, která se 

odráží také v posuzování, zda při použití odkazu na chráněné autorské dílo dochází 

k užití takového díla a případně také za jakých podmínek. Jednotlivé odkazy můžeme 

dělit na tzv. prosté linky, deep linky, embedded linky a framing linky. Hyperlinkový 

odkaz, nebo také prostý odkaz je příkazem prohlížeči, aby po kliknutí na tento odkaz 

zobrazil konkrétní stránku nebo její část. Hyperlinkový odkaz mívá zpravidla formu 

podtrženého slova odlišeného barvou od zbytku textu, případně také formu obrázku či 

jiného objektu, který byl jako odkaz označen tvůrcem. Deep link neboli hluboký odkaz, 

je odkaz, který osobu odkáže přímo na konkrétní dokument či jeho část uvnitř webové 

stránky, bez nutnosti projít domovskou stránkou.130 Dalším typem odkazu je framing 

nebo rámování. Jedná se o rozdělení webové stránky na několik rámů, které jsou 

samostatnými webovými stránkami.131 Posledním typem odkazu je embedded link, 

jedná se o odkaz, který působí jako by byl přímo součástí stránky, na kterou je 

odkazováno. Na stránce se objeví dílo, na které je odkazováno, a to bez toho, aniž by 

byla vytvořena kopie tohoto díla. Níže se budu těmto typům odkazu věnovat blíže. 

 

 
128 Uniform Resource Locator – jednotná adresa zdroje. Prostřednictvím řetězce znaků lokalizuje zdroj  

informací na internetu. Např. https://www.prf.cuni.cz/detail-struktury/178/1404045240/, kdy 

„www.prf.cuni.cz“, představuje konkrétní server, na kterém jsou informace uloženy a „/detail-

struktury/178/1404045240/“ určuje uložení konkrétních dat na serveru. 
129 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 59. 
130 ČERMÁK, J., Právní aspekty odkazů (hyperlinks) – část I: Úvod. ITprávo - server o internetovém a 

počítačovém právu. [online]. 2002. [citováno: 11.2.2019]. Dostupné z WWW: 

<http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=71655>. 
131 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 79. 
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4.3.1. Poskytnutí odkazu 

 

Poskytnutí prostého odkazu je v poskytnutím informace o tom, kde se na internetu 

nachází konkrétní autorské dílo. Názory na to, zda samotné toto sdělení je či není užitím 

díla, se různí. Jisté je, že při odkazování na nelegální obsah může docházet 

k neoprávněnému užití díla ve smyslu ohrožovacího deliktu, jedná se totiž o chování, 

které samo o sobě autorské právo neporušuje, ale může představovat ohrožení ve 

smyslu § 40 odst. 1 autorského zákona.132 Esenciální je v tomto případě znalost osoby, 

která na dílo odkazuje, tedy zda ví, nebo vědět má, že se jedná o dílo na internetu 

umístěné nelegálně a dále zda osoba takto činí za účelem výdělečné činnosti, či nikoli.  

 

Případ, kdy bylo odkazováno na dílo na internetu umístěné legálně, řešil SDEU ve věci 

C-466/12 Nils Svensson a další v. Retriever Sverige AB133. Společnost Retriever 

Sverige byla žalována novináři, neboť na svých stránkách umisťovala hypertextové 

odkazy na novinové články. To žalobci považovali za užití článku bez jejich svolení a 

domáhali se náhrady škody. SDEU v tomto případě posuzoval předběžnou otázku, zda 

jsou sdělováním díla veřejnosti dle čl. 3 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (dále jen 

„Směrnice o EO“)134 také odkazy na dílo, které jsou uvedeny na jiné webové stránce, 

než na které se nachází samotné dílo, které je však volně přístupné. SDEU dospěl k 

názoru, že takové odkazy nejsou sdělováním veřejnosti, neboť nedošlo ke sdělování tzv. 

nové veřejnosti – tedy jiné veřejnosti než, se kterou počítali autoři článku již při 

prvotním zveřejnění na svých stránkách. Podle tohoto rozhodnutí lze na svých stránkách 

bez svolení autora publikovat odkaz na jeho dílo, pokud je toto dílo volně přístupné na 

stránce, ze které je odkazováno, neboť se takové dílo nestává přístupné nové veřejnosti. 

 
132 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 232. 
133 Rozsudek SDEU ve věci C‑466/12. [online]. [citováno: 02.07.2019]. Dostupné na WWW: 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147847&page-

Index=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=146543>. 
134 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních 

aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu. [online]. 

[citováno: 02.07.2019].  Dostupné z WWW: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/ALL/?uri=CELEX:32000L0031>. 
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Toto platí i pro případy tzv. embedded linků, tedy odkazů, které vytváří dojem, že toto 

dílo je součástí stránky, ze které je odkazováno, a to opět za předpokladu, že 

odkazované dílo bylo volně přístupné, a nedochází k obcházení technické ochrany na 

webové stránce – např. obcházení placeného členství či technické ochrany konkrétního 

článku stránky. 

 

Důležitým rozhodnutím v oblasti poskytování odkazu na autorská díla je také Rozsudek 

SDEU ze dne 8. září 2016 ve věci C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media 

Netherlands BV135. Toto rozhodnutí se týkalo případu, kdy na Nizozemskou webovou 

stránku GeenStijl byl umístěn článek, který obsahoval odkaz na australské webové 

stránky, kde bylo možné shlédnout fotografie holandské celebrity Britt Dekker, které 

byly určené pro dosud neuveřejněné číslo magazínu Playboy, a které byly takto 

publikované bez souhlasu vykonavatele autorských práv, kterým byla společnost 

Sanoma. Australské webové stránky po výzvě fotografie stáhly, nicméně samotný web 

GeenStyjl v reakci na tyto výzvy zveřejnil několik dalších článků s odkazy na jiné 

webové stránky, kde si bylo fotografie možno prohlédnout. Jednalo se tedy o případ, 

kdy autorské dílo bylo zveřejněno, ale bez souhlasu oprávněné osoby. SDEU ve svém 

rozhodnutí dospěl k názoru, že umístění hypertextového odkazu na autorská díla 

zveřejněná bez souhlasu autora na jiné internetové stránce nepředstavuje sdělování 

veřejnosti, pokud ten, kdo tento odkaz umístí, tak nečiní za účelem dosažení zisku a 

není mu známa protiprávní povaha zveřejnění těchto děl. Pokud však tato osoba 

umisťuje tyto odkazy za účelem dosažení zisku, znalost protiprávní povahy zveřejnění 

díla na jiné internetové stránce se presumuje a poskytnutí takového odkazu se považuje 

za sdělování veřejnosti. Toto rozhodnutí lze podle mého názoru opřít o rozumový 

standard průměrné osoby dle § 4 odst. 1 občanského zákoníku a dále o požadavek 

odborné péče stanovený pro veškeré výdělečné činnosti dle § 5 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

 

Z výše uvedeného vyplývají následující situace, které mohou při sdělování díla 

prostřednictvím odkazu nastat: 

 
135 Rozsudek SDEU C-160/15. [online]. [Citováno: 02.07.2019].  Dostupné na WWW: 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=cs&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=231712>. 
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• Odkazování se na dílo na internetu volně dostupné bez souhlasu autora díla-

nepůjde o sdělování díla veřejnosti. 

• Odkazování se na dílo na internetu volně dostupné, bez souhlasu autora díla, a to 

za účelem zisku – půjde o sdělování díla veřejnosti. 

• Odkazování se na dílo na internetu volně dostupné, bez souhlasu autora díla, 

s tím, že osobě je známo, že zdroj, ze kterého je odkazuje je neoprávněný – 

půjde o sdělování díla veřejnosti. 

• Odkazování na dílo na internetu umístěné neoprávněně, která jsou však 

oprávněně zveřejněna na jiné webové stránce, a to pro stejnou veřejnost – 

nepůjde o sdělování díla veřejnosti. 

• Odkazování na dílo na internetu umístěné neoprávněně – jedná se o sdělování 

díla veřejnosti. 

 

4.3.2. Deep linking 

 

Deep linking je druh odkazu, který umožňuje odkázat do hlubší struktury webové 

stránky. Tedy místo odkazu na hlavní stránku webové stránky odkazují deep linky na 

jedno konkrétní místo na této stránce. Např. místo odkazu <www.youtube.com>, který 

je odkazem prostým, je deep linkem odkaz např. tohoto charakteru 

<https://www.youtube.com/channel/UCSg2hm__vC0Vj__hd1xHBcg/videosV>, kdy 

takový odkaz odkazuje přímo na konkrétní video na stránce. Společnosti mají zpravidla 

zájem na tom, aby uživatelé navštívili na jejich webových stránkách hlavní stránku a 

„proklikali“ se její strukturou až k zamýšlenému cíli, a to zejména pro zisk, který plyne 

ze shlédnutí reklamních sdělení.136  

 

Spolkový soud se v rozhodnutí „Paperboy“ I ZR 259/00, ze dne 17.července 2003137 

zabýval užitím deep linkingu a rozhodl, že jejich umístění nepředstavuje zásah do 

 
136 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 62–63. 
137 Rozhodnutí Spolkového soudu ve věci I ZR 259/00. [online]. [citováno: 26.03.2019]. Dostupné 

z WWW: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=2003&Sort=3&Seite=5&client=3&anz=

1706&pos=171&nr=27035>. 
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autorského práva, s tím, že v tomto případě se jedná o usnadnění vyhledávání díla, které 

bylo dobrovolně umístěno na internet. To, že subjekt, který zobrazuje stránku pomocí 

tohoto odkazu obchází reklamy z hlavní strany není na závadu. Zásahem do autorských 

práv by však bylo užití deep linkingu k obcházení technických prostředků, které mají 

takovému zobrazení zabránit. 

 

4.3.2.1. Embedded link 

 

Embedded link je typický tím, že užitím tohoto odkazu dochází také k užití díla. Odkaz 

zobrazí konkrétní dílo z jedné webové stránky na stránce jiné, na uživatele pak takový 

odkaz působí jako by dílo bylo součástí webových stránek, neboť uživatel není schopen 

na první pohled rozpoznat, že se jedná o odkaz a nikoli o součást stránek. V případě 

tohoto odkazu nemá uživatel možnost jej nevyužit tím, že na něj neklikne, neboť jeho 

obsah je zobrazen přímo na stránce. Nejčastěji je takto odkazováno na obrázky, videa či 

hudební soubory.  

 

Při zobrazení stránky s takovým odkazem dochází pouze k vytvoření technických kopií 

v RAM paměti počítače uživatele, který konkrétní stránku navštívil. Vytváření 

technických kopií je zásadně při splnění všech podmínek a třístupňového testu kryto 

výjimkou. K jinému rozmnožování díla nedochází, neboť tvůrce stránky aktivně žádné 

kopie nevytváří. U sdělování díla veřejnosti tomu však může být jinak. Osoba, která na 

svých stránkách dílo zveřejní embedded linkem, tímto odkazem může sdělovat dílo 

veřejnosti.138 Je však otázkou, zda je pouze užití tohoto odkazu také sdělování díla, či 

nikoli. 

 

Vzhledem k tomu, že dochází k začlenění díla do webových stránek, které vyvolává 

dojem, že se jedná o dílo autora stránek, lze také uvažovat o možnosti porušení 

osobnostních práv autora upravených v § 11 odst. 2 autorského zákona, tedy konkrétně 

práva autora osobovat si autorství. Případy porušení tohoto práva bude však potřeba 

vždy posuzovat ad hoc. Další osobnostní právo autora díla, které by mohlo být dotčeno, 

 
138 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 67–68. 
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je právo na nedotknutelnost jeho díla.139 Tedy právo, podle kterého je nutné získat 

svolení autora k jakékoli změně či zásahu do jeho díla. Takové užití se bude posuzovat 

opět vždy ad hoc.  

 

Tuzemskou judikaturu v případě embeddovaných odkazů představuje rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 137/2013, což je případ tzv. „libereckého piráta“140, 

ve kterém soud rozhodl o trestní odpovědnosti fyzické osoby za protiprávní umisťování 

embeddovaných odkazů na díla chráněná autorským zákonem na svých webových 

stránkách. Soud dospěl k názoru, že umístěním embedded odkazu na stránku dochází k 

rozmnožení a sdělování díla veřejnosti. Nicméně tento rozsudek byl vydán ještě před 

klíčovými rozhodnutími SDEU v případech Svensson a BestWater, které judikovaly, že 

takové odkazy nejsou sdělováním veřejnosti, pokud není sdělováno nové veřejnosti. 

Okresní soud rozhodl rozsudkem ze dne 24. listopadu 2011, ve věci Tm 13/2011–553, 

ve kterém uznal trestněprávně odpovědným nezletilého za provinění spočívající v 

porušení autorského práva a práv související s právem autorským dle § 270 odst. 1 

trestního zákoníku.  

 

Dalším důležitým rozhodnutím věnovaným embedded odkazům je rozsudek SDEU ve 

věci C-348/13 BestWater Internatonal GmbH v. Michael Mebes a Stefan Potsch.141 

Společnost BestWater, výrobce přístrojů k čistění vody, vytvořila video, ve kterém 

prezentovala své služby. Toto reklamní video bylo bez vědomí společnosti nahráno na 

YouTube, odkud jej embeddovaným odkazem sdílela na své stránky konkurenční 

společnost. SDEU rozhodl, že samotné vložení odkazu není užitím díla, pokud bylo toto 

dílo na stránkách k dispozici bez omezení a odkazem na toto dílo tedy nedojde k jeho 

poskytnutí nové veřejnosti a zároveň také nedošlo k použití jiných technických 

prostředků ke sdělování, než tomu bylo u původního zpřístupnění. 

 

 
139 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 69-70. 
140 Usnesení o odvolání ve věci NS 8 Tdo 137/2013 [online]. [Citováno: 02.07.2019]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/763AE1D4853A3985C1257B5C004F46

EE?openDocument&Highlight=0>. 
141 Rozsudek SD EU ve věci C‑348/13 [online]. [Citováno: 02. 07. 2019] Dostupné na WWW: 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=159023&page-

Index=0&doclang=DE&mode=1st&dir=&occ=first&part=1&cid=64948>. 
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4.3.2.2. Framing 

 

K framingu, neboli rámování dochází rozdělením webové stránky na několik ploch, kdy 

každá zobrazuje různé informace. Tyto plochy jsou samostatnými webovými stránkami, 

umístěnými na jedné webové stránce. V podstatě se jedná o zobrazení obsahu webové 

stránky uvnitř jiné webové stránky – jinými slovy, část stránky může odkazovat na 

odlišný web, ale záhlaví, zápatí a postranní části stránky zůstávají stejné, protože jsou 

oddělenými rámy. Projevuje se podobně, jako embedded odkazy, avšak na rozdíl od 

embedded odkazů framming odkazuje na jinou stránku jako na celek.142 

 

Takto se může webová stránka dělit na dvě a více částí, např. na část, která je 

navigačním panelem, dále může být přítomna také část, která obsahuje reklamní sdělení 

a vždy přítomna je část stránky, která obsahuje samotný obsah, který byl vybrán pomocí 

navigačního panelu. 

 

Rámování se týká rozsudek Washington Post v. Total News143, kdy společnost Total 

News přímo na své webové stránce povolila skrze tyto rámy zobrazovat obsah 

konkurenčních novin, díky čemuž nedocházelo k přesměrování na webové stránky 

novin, které článek napsaly. Celý spor byl nakonec vyřešen dohodou stran, ale primárně 

bylo žalobcem namítáno parazitování na pověsti druhých, porušení ustanovení o nekalé 

soutěži, a mimo jiné i porušení autorských práv, kdy podle žalovaného zobrazením v 

rámu docházelo díky jinému formátu rámu, k vytvoření odvozeného díla. 

 

K rozmnožování díla v tomto případě nedochází, neboť zobrazením stránky koncovým 

uživatelem dojde jen k vytvoření technických rozmnoženin, které jsou zásadně kryty 

výjimkou. Dá se však uvažovat o tom, že dochází ke sdělování díla veřejnosti dle § 18 

odst. 2 autorského zákona, jako je tomu u embedded linkingu. 

  

Při zobrazení v rámu se dílo tváří jako součást webové stránky, navíc v příkazním řádku 

prohlížeče je zobrazena adresa stránky s rámy, což vytváří dojem, že obsah zde 

 
142 DONÁT, J., TOMÍŠEK, J., Právo v sítí. Průvodce právem na internetu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016, str. 95.  
143 Washington Post Co. v. Total News, Inc., No. 97 Civ. 1190 (PKL). 
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zobrazený poskytuje přímo majitel stránky a dílo je přímo na stránce také uložené. Dle 

konkrétního případu by bylo tedy také možné uvažovat porušení práva autora osobovat 

si autorství, jako tomu bylo v případě embedded odkazů. 

5. Peer-to-peer technologie144 
 

Peer-to-peer sítě jsou velmi užívaným nástrojem pro sdílení dat na internetu, např. 

prostřednictvím technologie BitTorrent proteče více než 50 % všech dat na internetu.145 

Jedná se o další způsob užití autorských děl typický pro internet. 

 

K užívání P2P technologie je nutné mít nainstalovaný speciální software (např. 

BitTorrent, DC++, Gnutella, iTunes, eDonkey). Tato technologie funguje na principu, 

kdy každý příjemce dat je zároveň také jejich poskytovatel (často nazývaný „seeder“), 

tedy každý příjemce zároveň nahrazuje roli serveru a distribuuje svá data dalším 

uživatelům této sítě po dobu připojení (uživatelé připojení k síti se nazývají „leeches“). 

To vše se děje zcela nezávisle na centrálním serveru. Veškerá komunikace probíhá 

výlučně mezi uživateli této sítě.146 

 

S ohledem na výše uvedené, tedy že každý uživatel, který autorské dílo na P2P síti 

stahuje, jej zároveň ke stažení také nabízí, dochází z jejich strany k porušování 

autorského práva (za předpokladu, že tak nečiní se souhlasem držitele práv k dílu).147 

Uživatel P2P sítě dílo rozmnožuje a zároveň sděluje veřejnosti. Ke sdílení veřejnosti 

dochází, jakmile uživatel sítě umožní dílo v rámci sítě stáhnout, k samotnému stažení 

díla nemusí ani dojít148. Nicméně často bývá také dovozována odpovědnost 

provozovatele takového systému – to s ohledem na charakter provozované P2P sítě. 

Druhy P2P sítí a případná odpovědnost jejich poskytovatele je rozebrána v následujících 

podkapitolách. Trestní odpovědnost uživatele byla např. dovozena v rozhodnutí 

 
144 Peer to peer nebo P2P – rovný s rovným. 
145 SCHULZE, H., MOCHALSKI, K. Internet Study 2008/2009. Ipoque GmbH. [online]. 2009. 

[citováno: 22.03.2019.]. Dostupné z WWW: 

<https://sites.cs.ucsb.edu/~almeroth/classes/W10.290F/papers/ipoque-internet-study-08-09.pdf>. 
146 Kučera, Z., STUDIJNÍ TEXT K PŘEDMĚTU ÚVOD DO PRÁVA INFORMAČNÍCH A 

KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ, Fungování kyberprostoru. [online]. [cit. 2019-07-02]. 
147 KINCL, P. Peer-to-peer sítě. Právní prostor. [online]. 2016. [citováno: 15.04.2019]. Dostupné z 

WWW: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/peer-to-peer-site>. 
148 TELEC, L., TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, str. 218. 
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Nejvyššího soudu 5 Tdo 1167/2017 ze dne 18.10.2017149, kdy obviněný po dobu více 

než jednoho roku jako uživatel P2P sítě nabízel ke stažení nejméně 35,13 GB dat 

s hudebními díly.  

 

Existují také hybridní P2P modely či klient-server model, které fungují na menších 

lokálních sítích, tzv. „Local Area Networks“ – LAN. Jedná se o případy domácích či 

firemních sítí. Tyto sítě však zpravidla nepůsobí v masivním sdílení autorských děl. 

 

4.4.1. P2P systém s centrálním vyhledávačem  

 

Tento P2P systém má vytvořený centrální seznam veškerých souborů spolu s informací, 

kde se který soubor nachází, síť je tedy řízena jedním společným centrálním systémem. 

V případech P2P systémů s centrálním vyhledáváním je odpovědnost za porušení 

autorského práva koncovými uživateli dovozována na straně provozovatele této sítě.150 

 

Nejznámější z P2P systémů s centrálním vyhledávačem je Napster, proslavený zejména 

soudním sporem Recording Industry Association of America (RIAA) v. Napster, Inc, 

239 F.3d 1004.151 Jedná se o již neexistující službu, která umožňovala sdílet a stahovat 

hudební díla ve formátu MP3. 

 

Pro zapojení se do systému Napster bylo nutné nejdříve nainstalovat konkrétní software 

a zaregistrovat se do něj. Uživatel si následně určil, které soubory ze svého PC se 

rozhodne zpřístupnit ostatním uživatelům Napsteru. Tyto soubory pak byly k dispozici 

ke stažení přímo z hard disku konkrétního uživatele v době, kdy byl tento uživatel on-

line.152  

 

 
149 Rozhodnutí Nejvyššího soudu, 5 Tdo 1167/2017. [online]. [Citováno: 02.07.2019]. Dostupné 

z WWW: <http://kraken.slv.cz/5Tdo1167/2017>. 
150 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 89. 
151 Rozhodnutí odvolacího soudu ve věci Recording Industry Association of America v. Napster, Inc, 239 

F.3d 1004. [online]. [citováno: 02.07.2019]. Dostupné z WWW: <https://openjurist.org/239/f3d/1004/am-

records-inc-v-napster-inc>. 
152 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 88. 
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Pro urychlení vyhledávání vytvářel systém centrální databázi, která obsahovala 

informaci o tom, u kterého uživatele se hledaný soubor nachází. Tento způsob 

vyhledávání a vytvoření centrální databáze činí z Napsteru P2P síť sui generis. Vlastník 

této databáze může být identifikován a nést odpovědnost za porušování autorských práv 

koncovými uživateli, což se také stalo v případě tohoto soudního sporu. Napster se 

bránil tvrzením, že sami žádný nelegální obsah nedistribuují, že pouze poskytují seznam 

hudebních skladeb. V následném řízení však bylo prokázáno, že Napster může uživateli 

poskytovaný obsah blokovat či kontrolovat jeho legálnost, a proto byl shledán 

odpovědným za porušování autorských práv.  

 

4.4.2. P2P systém s decentralizovaným vyhledáváním  

 

V případě P2P systému s decentralizovaným vyhledáváním neexistuje žádná centrální 

databáze ani server, jedná se o čistý typ P2P sítě, která funguje na základě výměny 

informací mezi uživateli této sítě. Mezi nejznámější P2P systémy druhé generace patří 

Gnutella a FastTrack. Systém funguje obdobně jako u systému s centralizovaným 

vyhledáváním – dílo je opět poskytováno skrze počítače uživatelů, kteří si nainstalovali 

tento software. Vyhledávání souborů však probíhá pouze prostřednictvím počítače 

koncového uživatele, nikoli s pomocí centrální databáze. Počítač každého uživatele při 

zapojení do tohoto systému zná minimálně jednu další adresu jiného uživatele. Při 

vyhledávání souboru je položen dotaz tomuto známému uživateli, zda hledaný soubor 

poskytuje. Pokud dotazovaný uživatel soubor neposkytuje, jsou následně skrze osobu, 

které byl dotaz zaslán, dotazováni na dostupnost souboru další uživatelé, dokud 

hledající uživatel nenalezne poskytovatele požadovaného souboru.153 

 

S ohledem na neexistenci centrální databáze a centrálního serveru ovlivňují a kontrolují 

obsah sítě pouze uživatelé a tvůrce software nemůže mít znalost o porušování 

autorských práv mezi konkrétními uživateli, odpovědnost za porušování autorského 

práva je tedy nutno dovozovat jen u samotných uživatelů sítě. 

 

 
153 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 90. 
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I přesto provozovatelé systémů čelili četným žalobám, které měly různou mírou 

úspěšnosti dle konkrétní právní úpravy státu, ve kterém byla žaloba podána. I když se 

provozovatelé vyhnuli sekundární odpovědnosti, judikovaly soudy v USA tzv. 

inducement liability, která spočívá v odpovědnosti provozovatele zařízení, které vyzývá 

k porušování autorských práv.154 Dále bylo dovozeno, že nelze takto využívat tzv. 

wilfull blindness155 pro svou ochranu v souvislosti s porušováním autorského práva. 

 

4.4.3. P2P systém s distribuovaným anonymním ukládáním  

 

Třetí generací P2P technologie je tzv. BitTorrent protokol. Tento způsob 

s distribuovaným anonymním ukládáním se liší zejména umístěním dat, kdy soubory 

jsou uloženy na discích všech uživatelů. Identifikace souboru probíhá pouze jeho 

názvem, přičemž soubory se přemisťují podle potřeby automaticky. Uživatelé tedy 

fakticky nevědí, jaký obsah se aktuálně nachází na části disku, kterou vyhradili pro 

potřeby tohoto software.156 Zároveň jsou tato díla sdílena po částech, které jsou 

umístěné na discích různých uživatelů. K rozdělení souborů dochází tzv. hashingem.157 

Uživatel připojený do P2P sítě do svého počítače stáhne speciální protokol, který 

rozdělí soubory na menší části, kterým přidělí čísla. Následně vytváří soubor, který 

obsahuje informace o počtu kusů a jejich umístění.158 Takto vytvořený soubor 

s příponou .torrent lze následně nahrát na webovou stránku, čímž dojde k jeho sdílení. 

Uživatel, který daný soubor stahuje, současně již stažené části souboru také sám sdílí 

dalším uživatelům sítě. S ohledem na to, že autorský zákon poskytuje ochranu 

autorského díla nejen jako celku, ale také jeho částem, lze tvrdit, že sdílení i takto 

rozdělené části díla (§ 2 odst. 3 autorského zákona), které po kompletaci vytvoří dílo 

kompletní, je možno považovat za sdělování díla veřejnosti. 

 

 
154 GIBLIN, R. Rewinding Sony: An Inducement Theory of Secondary Liability. European Intellectual 

Property Review. Vol. 27, No. 11, str. 428-436, 2005. 
155 Willfull blindness, případ, kdy je poskytovatel služby vědomě slepý vůči masivnímu porušování práv, 

ke kterému dochází ve službě, kterou poskytuje. 
156 ČERMÁK, J. Internet a autorské právo. Praha: Linde, 2001. str. 91. 
157 Viz. HAKEN, J., Principy a využití technologie HDT (Distributed Hash Tables). Studentská práce na 

ČVUT, Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské. 
158 SVANBERG, A., A Unique Approach to the Liability of P2P Intermediaries: a Comparative Study of 

Copyright Liability o Providers of Peer-to-Peer File Sharing Services in Canada and Sweden. Disertační 

práce. Faculty of Graduate Studies at the University of British Colombia. Duben 2013, str. 65. 
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Protokol BitTorrent byl vytvořen jako „open source“, tedy jako software s otevřeným 

zdrojovým kódem, ke kterému je volný přístup a možnost úprav tohoto kódu pro 

každého, a proto mohou volně vznikat nové variace BitTorrentu.159  

 

Soubory s příponou .torrent uživatelé nejčastěji nachází na speciálních webových 

stránkách, na které uživatelé tyto soubory sami vkládají. SDEU se ve svém rozhodnutí 

ze dne 14. června 2017, ve věci C-610/15, Stichting Brein v. Ziggo BV a XS4ALL 

Internet BV160 vyjádřil k otázce, zda provoz takové stránky lze považovat za sdělování 

díla veřejnosti. Nadace Stichting Brein, která zastupuje zájmy nositelů autorských práv 

se domáhala na společnostech poskytující přístup k internetu v Nizozemí blokování 

přístupu k platformě The Pirate Bay, která v široké míře sloužila ke sdílení autorských 

děl bez příslušného svolení k užití od vykonavatelů autorských práv. SDEU dovodil 

odpovědnost provozovatele v tom smyslu, že správa a provozování platformy The 

Pirate Bay, která sice neobsahuje přímo chráněná díla, ale umožňuje svým uživatelům 

nacházet a sdílet tato autorská díla prostřednictvím sítě peer-to-peer, lze považovat za 

sdělování díla veřejnosti a to i přesto, že samotné zpřístupňování děl realizují uživatelé 

této platformy. 

 

K povinnosti poskytovatelů sledovat přenášený obsah SDEU judikoval, že 

poskytovatelé těchto služeb takovou povinnost nemají, za předpokladu, že dodrží 

podmínky, které uvádí čl. 12 Směrnice o EO k udržení bezpečného přístavu pro 

poskytovatele služeb informační společnosti. Jedná se o rozhodnutí C-70/10 ze dne  

24. listopadu 2011, Scarlet Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et 

éditeurs SCRL (dále jen „SABAM“) a rozhodnutí C-360/10 ze dne 16. února 2012 ve 

věci Netlog NV v. SABAM, že poskytovatelé služeb informační společnosti jsou za 

určitých okolností vyjmuti z odpovědnosti za nezákonný obsah poskytnutý uživateli. 

Tato imunita se však nevztahuje na případy uvedené v čl. 8 odst. 3 Informační směrnice, 

ze které vyplývá, že nositelé práv mají možnost „žádat o soudní zákaz ve vztahu ke 

 
159 EDWARDS, L. Role and Responsibility of Internet Intermediaries inthe Field of Copyright and 

Related Rights. University of Strathclyde. [online]. 2010. [citováno: 02.07.2019]. Str. 22., Dostupné z 

WWW: <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4142&plang=EN>. 
160 Rozhodnutí SDEU ve věci C-610/15. [online]. [citováno: 02.07.2019]. Dostupné z WWW: 

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=CS&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10921012>. 
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zprostředkovatelům, jejichž služby jsou třetí stranou využívány k porušování autorského 

práva nebo práv s ním souvisejících“ a dále ve vztahu k čl. 11 Směrnice o dodržování 

práv duševního vlastnictví, která upravuje právo vydat vůči narušiteli práv soudní zákaz 

dalšího porušování práv, pokud již dříve bylo soudním rozhodnutím zjištěno porušení 

práva duševního vlastnictví. Tedy i přes imunitu ISP je zde upraveno také právo žádat o 

soudní intervenci, ale nevzniká tím jakýkoli nárok držitelů práv duševního vlastnictví 

žádat filtraci obsahu či jinou kontrolu přenášených informací.  

 

Nejznámějším případem v oblasti třetí generace P2P systémů se stal případ 

ThePirateBay161, jedná se o rozhodnutí švédského odvolacího soudu ze dne 26.11.2010, 

sp. z.: B 13301-06, ve kterém byli Švédskými soudy majitelé stránky ThePirateBay, 

která byla torrentovým vyhledávačem, uznáni vinnými za porušování autorského práva 

ve Švédsku. Svou činnost přirovnávali ThePirateBay k činnosti vyhledávačů s tím, že 

poskytují pouze odkazy. Soud nicméně tuto argumentaci odmítl, neboť z architektury 

stránky a z jejích funkcí bylo zřejmé, že měla nelegální činnosti napomáhat. Navíc 

stránky nereagovaly na výzvy ke stažení nelegálního obsahu ze svých stránek. Tyto 

výzvy byly naopak na stránkách zveřejněny, aby žadatele zesměšnily. Z toho se dá 

usuzovat, že o tomto porušování práv musel mít majitel povědomí.162  

 

6. Streaming a Webcasting 

 

Streamováním se rozumí technologie vysílání konkrétního díla (zpravidla 

audiovizuálního) vyžádaného uživatelem na internetu, a to bez ukládání dat na zařízení, 

ze kterého je takové dílo sledováno. Jedná se o „technologii kontinuálního přenos 

audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem.“163 Výhodou této 

formy vysílání je možnost okamžitého přístupu ke zvolenému dílu, kdy není nutné čekat 

na stažení celého díla. Nevýhodou naopak může v některých případech být vysoká 

 
161 Rozhodnutí švédského odvolacího soudu ze dne 26.11.2010, sp. z.: B 13301-06. Neoficiální předklad 

rozsudku je dostupný na WWW: <http://www.ifpi.org/content/library/Pirate-Bay-verdict-English-

translation.pdf>. 
162 EDWARDS, L. Role and Responsibility of Internet Intermediaries inthe Field of Copyright and 

Related Rights. University of Strathclyde. [online]. 2010. [citováno: 02.07.2019]. Str. 24, Dostupné z 

WWW: <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4142&plang=EN>. 
163 Streaming – Wikipedie. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2019-09-03]. Dostupné z 

WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Streaming>. 
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spotřeba dat a nutnost internetového připojení.164 Streaming je užíván zejména ve formě 

webcastingu. Streaming Služby tohoto typu poskytují například Spotify, Netflix či 

Apple Music, YouTube či Stream.cz. 

 

Při sledování dochází pouze k dočasnému ukládání dat do mezipaměti zařízení, které je 

však kryté výjimkou pro dočasné rozmnoženiny dle § 38a autorského zákona. To však 

neplatí pro poskytovatele této služby, neboť ta je podřazována pod sdělování díla 

veřejnosti dle § 18 odst. 2 autorského zákona165. 

 

Webcastingem se rozumí streaming dat na internetu, kdy je přenášeno pravidla dílo 

audiovizuální. Webcasting může probíhat ve formě vysílání v reálném čase, kdy je 

obsah vysílání ve stejný čas shodný pro všechny uživatele, ti nemají žádnou možnost 

obsah vysílání ovlivnit, čímž se tento způsob podobá televiznímu či rozhlasovému 

vysílání.166 Jedná se o sdělování díla veřejnosti dle § 18 odst. 1 autorského zákona. Dále 

může takové vysílání probíhat ve formě tzv. Video on Demand neboli video na 

požádání, kdy jednotliví diváci mohou jednotlivá vysílání sledovat kdykoli, přičemž 

toto vysílání mohou také pozastavit či přetočit, čímž se tento způsob vysílání podobá 

např. sledování filmu na DVD.167 Ve formě Video on Demand se jedná o sdělování díla 

veřejnosti dle § 18 odst. 2 autorského zákona. Poskytovateli webcastingu v reálném 

čase jsou např. Twitch či YouTube Live. Poskytovateli služeb webcastingu způsobem 

Video on Demand jsou např. YouTube, Vimeo či Netflix.  

 

Tématu streamování se týká rozsudek SDEU ve věci C-607/11, ITV Broadcasting Ltd a 

další v. TVCatchup Ltd ze 7. března 2013 (Dále jen „ITV Studios“), kdy SDEU 

rozhodl, že streamování je sdělováním veřejnosti ve smyslu čl. 3. odst. 1 Směrnice o 

EO. Zároveň SDEU také rozhodl, že pokud se jedná o streaming televizního vysílání, 

jedná se o další užití díla, neboť je k přenosu užita jiná technologie. 

 
164 DONÁT, J., TOMÍŠEK, J., Právo v sítí. Průvodce právem na internetu. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2016, str. 98. 
165 TELEC, I., TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář, 1. vydání, Praha: C.H. Beck 2007, str. 224. 
166 HARTMANOVÁ, D. Webcasting - právní aspekty „vysílání po internetu“. ITprávo - server o 

internetovém a počítačovém právu [online]. [cit. 2019-08-25]. Dostupné z WWW: 

<http://www.itpravo.cz/index.shtml?x=91530>. 
167 KAISEROVÁ, Zuzana. Web, multimédia a streaming. České Budějovice, 2002. Diplomová práce. 

Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra informatiky. Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa. 

[online]. [cit. 2019-08-25]. 
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7. Elektronická komunikace 

 

Jedná se o způsoby komunikace prostřednictvím e-mailu, chatu či služeb pro 

komunikaci v reálném čase, tedy instant messaging. Elektronická komunikace 

představuje další služby, prostřednictvím kterých může na internetu docházet k užití 

autorských děl. 

 

S rozvojem chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení se tyto možnosti stále rychleji 

rozšiřují. Většina těchto zařízení má předinstalovaného e-mailového klienta, 

prostřednictvím kterého se lze jedním klikem pohodlně dostat do rozhraní e-mailové 

pošty. Stejně tak mají tato zařízení možnost nainstalovat aplikace sloužící ke 

komunikaci v reálném čase, přičemž nejrozšířenějšími aplikacemi jsou Facebook 

Messenger, ICQ, Skype, Hangouts, WhatsApp či SnapChat. 

 

Prostřednictvím elektronické komunikace může dojít k užití děl slovesných, případně u 

některých typů komunikace lze také přikládat další přílohy, prostřednictvím kterých lze 

zaslat další typy děl, jako např. fotografie, videa, aplikace či hudba. Audiovizuální díla 

se pro svůj vysoký objem dat touto cestou zpravidla nesdílejí. Při odeslání autorského 

díla prostřednictvím těchto služeb dochází k rozmnožení autorského díla dle § 13 

autorského zákona a dále také ke sdělování veřejnosti dle § 18 odst. 2 autorského 

zákona, neboť jako veřejnost postačí i jedna osoba mimo odesílatele, s přístupem k dílu 

v místě a čase dle své volby. 

 

8. Cyberlockers 

 

Pojem Cyberlockers se používá obecně pro označení online úložiště souborů, které jsou 

zde ukládány samotnými uživateli. Jedná se o alternativu k P2P sítím, která také 

umožňuje sdílení dat s třetími osobami. Služby cyberlockers lze dělit do dvou kategorií, 

kdy první z nich slouží k zálohování osobních dat, tedy zejména pro osobní potřebu a 

nebývají veřejné. Příkladem jsou služby jako Google Disc či Microsoft OneDrive. 

Dalším typem jsou webové stránky, které slouží jako veřejná úložiště a na kterých jsou 

díla přístupná volně veřejnosti, těmi jsou např. Ulož.to, Rapidshare.com, Hellshare.cz. 
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Uživatel má možnost k souborům zde uloženým přistupovat přes internet odkudkoli, má 

tedy uložený soubor po zadání konkrétního odkazu neustále k dispozici. Tyto služby 

mohou být poskytované jak formou předplaceného členství, tak i zdarma s tím, že 

poskytovatel má zisk z reklam umístěných na tomto webu.168 Dle některých studií169 

dochází prostřednictvím těchto technologií k mohutnému nelegálnímu sdílení děl, na 

kterém majitel úložiště profituje zejména zpoplatněným členstvím a ziskem 

z reklamních bannerů. Členům nabízí vylepšené možnosti užití úložiště, jako např. 

rychlejší stahování či možnost simultánního stahování souborů, aj. 

 

Při uložení díla na tomto serveru dochází k jeho rozmnožování a sdělování veřejnosti. 

Stažení či uložení těchto děl může být, dle okolností, kryto výjimkou volného užití pro 

osobní potřebu dle § 30 autorského zákona. 

 

Neboť Směrnice o elektronickém obchodu v čl. 15 odst. 1 obsahuje ustanovení o tom, 

že členské státy nesmí poskytovatelům služeb informační společnosti uložit povinnost 

filtrování obsahu, jsou takto protiprávně sdílená díla často aktivně vyhledávána přímo 

oprávněnými osobami, které k takovému vyhledávání používají software s 

automatizovaným vyhledáváním na této síti, který prostřednictvím nastaveného filtru 

nalezne konkrétní díla, zpravidla dle názvu souboru, nebo díla vyhledávají ručně. To 

však neřeší případy, kdy uživatel sdílí chráněné dílo pod jiným názvem či v jiném než 

vyhledávaném formátu.  

 

V České republice je velmi aktuální rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 22. 

února 2019 ve věci 34 C 5/2017–360. Jedná se o žalobu agentury DILIA proti serveru 

Ulož.to. Městský soud uložil žalovanému, společnosti Ulož.to, povinnost zabránit tomu, 

 
168 DRATH. R., Hotfile, Megaupload, and the Future of Copyright on the Internet, What can 

Cyberlockers Tell us About DMCA Reform? 12 Johm Marshall Review of Intellectual Property Law. 

205. 2012, str. 206. 
169 Technical Report: An Estimate of Infringing Use of the Internet – Summary. Envisional Ltd. [online]. 

[citováno: 02.07.2019]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cpufilm.cz/txt/Envisional_an_estimate_of_the_infringing_use_of_the_internet.pdf/>. 
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aby byly některé v žalobě konkrétně vyjmenované filmy vyhledatelné na jejich 

stránkách podle jejich názvu.170 Proti zmíněnému rozhodnutí bylo podáno odvolání. 

 

9. Ochrana autorských práv na internetu 

 

Neoprávněné zásahy do osobnostních a majetkových práv autora jsou porušením 

autorského práva, jejichž důsledkem je vznik odpovědnosti, a to buď soukromoprávního 

charakteru ve formě občanskoprávní odpovědnosti nebo veřejnoprávního charakteru, ve 

formě trestněprávní či správněprávní odpovědnosti. Tyto zásahy v prostředí internetu 

bývají nazývány tzv. pirátstvím. 

 

9.1 Občanskoprávní ochrana autorských práv 

 

Autorský zákon obsahuje v § 40 úpravu odpovědnosti za porušení autorských práv, 

občanský zákon následně upravuje prostředky ochrany při zásahu do těchto práv. 

Porušením autorských práv vzniká zásadně objektivní odpovědnost. Pro vznik této 

odpovědnosti není důležité zavinění, míra porušení či úmysl osoby, která autorská práva 

porušila, postačí pouze prokázání porušení a příčinného vztahu takového jednání s 

porušením autorského práva.171 Této odpovědnosti je možné se zprostit, pokud porušitel 

prokáže, že by zásah do autorských práv nastal i bez ohledu na jeho konání. Žalobní 

nároky vyplývající z neoprávněných zásahů zákon uvádí demonstrativním výčtem § 40 

odst. 1 autorského zákona. Tyto neoprávněné zásahy lze dělit na delikty, které autorská 

práva porušují a na ty, které jej ohrožují.172 

 

Autor, do jehož práva bylo zasaženo nebo takový zásah hrozí, se může domáhat 

zejména: 

a) určení svého autorství (určovací nárok), 

b) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití (informační nárok), 

 
170 Pelíšky, S čerty nejsou žerty a další. Ulož.to prohrálo soud, nesmí nabízet šest českých filmů.  

iROZHLAS - zpravodajský server Českého rozhlasu přináší ověřené zprávy z Česka i ze světa od svých 

zpravodajů. [online]. 2019. [citováno: 02.07.2019]. Dostupné z WWW: 

<https://www.irozhlas.cz/kultura/film/pelisky-s-certy-nejsou-zerty-ulozto-dilia_1902261040_pj>. 
171 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, str. 414. 
172 TELEC, I., TŮMA, P., Autorský zákon: Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, str. 418. 
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c) zákazu ohrožení nebo porušení autorského práva (zdržovací nárok), 

d) odstranění následků zásahu do práva, a to zejména uvedením do původního 

stavu (odstraňovací nárok). V prostředí internetu půjde zejména o odstranění 

chráněného díla z příslušného serveru, 

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou škodu, a to 

zejména omluvou či v penězích, pokud se omluva či jiné přiznané 

zadostiučinění nejeví jako dostačující (satisfakční nárok), 

f) zákazu poskytování služby, kterou třetí osoby užívají k porušování nebo 

ohrožování práv autora (zvláštní zdržovací nárok). 

 

Ustanovení § 40 odst. 3 autorského zákona dále stanoví, že pokud bylo návrhu autora 

vyhověno, může soud přiznat v rozsudku také právo uveřejnit rozsudek na náklady 

strany sporu, která neuspěla. Soud také rozhodne o způsobu, formě a rozsahu takového 

uveřejnění. 

 

Určovací žaloba dle § 40 odst. 1, písm. a) autorského zákona je speciální žalobou na 

určení dle autorského zákona, u které není nutné prokazovat naléhavý právní zájem, 

jako je tomu u obecné určovací žaloby dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní řád“).173 Zdržovací nárok 

a zvláštní zdržovací nárok dle § 40 odst. 1 písm. b) a písm. f) autorského zákona lze 

uplatnit pouze v případech, kdy hrozí zásah do autorova práva. Pokud zásah do práva 

autora nadále netrvá, ale následky tohoto zásahu ano, je nutné uplatnit u soudu restituční 

nárok dle § 40 odst. 1, písm. d) autorského zákona pro uvedení do původního stavu, 

případně satisfakční nárok dle § 40 odst. 1, písm. e) autorského zákona k poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. V tomto případě 

autorský zákon stanoví jako primární způsob nápravy morální zadostiučinění, kterým je 

zejména omluva. Monetární forma nápravy autorovi náleží pouze v případech, kdy se 

morální zadostiučinění nejeví jako dostatečné s ohledem na okolnosti daného 

případu.174 

 

 
173 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 77. 
174 WINTEROVÁ, Alena, a kolektiv: Civilní právo procesní, Praha: Linde, 2008, str. 76. 
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Informační nárok je poměrně široce upravený nárok na informace o „(…) o způsobu a 

rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či 

napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně 

služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného 

užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny 

díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě, a rovněž informací o skutečnostech 

rozhodných pro výši odměny podle § 24 a 25“, přičemž tohoto práva se lze domáhat 

vůči osobám, které do práva neoprávněně zasáhly či jej ohrozily a dále vůči osobám, 

které: 

- měly či mají ve svém držení napodobeninu nebo rozmnoženinu díla, která byla 

neoprávněně zhotovena, a to za účelem získání obchodního či hospodářského 

prospěchu, 

- využívaly či využívají za účelem obchodního či hospodářského prospěchu 

službu, která zasahovala či zasahuje, případně ohrožovala či ohrožuje práva 

autora, 

- poskytovala či poskytuje za účelem obchodního či hospodářského prospěchu 

službu užívanou při činnostech, které zasahují či ohrožují práva autora, 

- byla osobami výše uvedenými označena jako osoba účastnící se výroby či 

distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla, případně poskytování služeb, 

zasahující či ohrožující práva autora, 

- je osobou povinnou dle § 24 odst. 6 či § 25 odst. 2 autorského zákona. 

 

Dojde-li k uplatnění žalobního nároku dle § 40 odst. 1 autorského zákona, možnost 

uplatnění nároku práva na náhradu školy a vydání bezdůvodného obohacení podle 

občanského zákoníku zůstává zachována.175 Výpočet výše bezdůvodného obohacení a 

náhrady škody je upravena v § 40 odst. 4 autorského zákona. Autor se v tomto případě 

domáhá nikoli náhrady skutečně ušlého zisku, ale náhrady ušlého zisku ve výši odměny 

obvyklé pro získání licence v době, kdy k takovému neoprávněného nakládání s dílem 

došlo. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně 

nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, 

která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s 

 
175 Ustanovení § 40 odst. 4 autorského zákona. 
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dílem. Těchto nároků se může dle § 41 autorského zákona domáhat také jiná oprávněná 

osoba. 

 

Občanskoprávní nárok může být uplatněn i přesto, že došlo ke vzniku odpovědnosti 

trestněprávní či správněprávní. Uplatnění konkrétního nároku u soudu je na uvážení 

poškozené osoby, jelikož se zde, na rozdíl od trestněprávní a správněprávní 

odpovědnosti, uplatní dispoziční zásada. 

 

Aktivně legitimován je originární nositel práv, tedy v případě autorského práva autor, 

jeho dědic, či případně osoby uvedené v § 41 autorského zákona.176 Pokud je více 

spoluautorů, je každý z nich aktivně legitimován u soudu uplatnit výše uvedené nároky. 

Byla-li udělena výhradní licence k užití, které bylo dotčeno neoprávněným užitím, může 

se tohoto nároku domáhat pouze nabyvatel této licence. 

 

Autorský zákon nestanovuje, vůči kterým osobám lze svá práva dle § 40 autorského 

zákona uplatňovat. Nepochybně je však lze uplatnit proti osobám, které přímo zasahují 

nebo hrozí zasažením do autorových práv. Tato práva lze uplatnit také proti osobě, která 

sice protiprávně vůči autorovi nejednala, ale je schopna odstranit následky takového 

jednání, tedy například poskytovateli volného prostoru.  

 

9.2 Správněprávní ochrana autorských práv 

 

Autorské právo je chráněno také předpisy správního práva. Pokud bude pachatel 

postižen za své jednání v oblasti správněprávní, nezbavuje se tím důsledků v rovině 

občanskoprávní a naopak. Tato ochrana byla zavedena s ohledem na fakt, že správní 

právo má k dispozici méně formální procedury, které jsou schopné poskytnout ochranu 

autorským právům rychleji a pružněji než ochrana soudní.177 

 

Přestupky v oblasti autorských práv jsou upraveny v několika zákonech – v autorském 

zákoně jsou upraveny skutkové podstaty přestupků fyzických, právnických osob a 

 
176 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 78. 
177 SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017, 

str. 332-333. 
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podnikajících fyzických osob a přestupky tzv. zvláštních subjektů, tedy konkrétně 

kolektivních správců a nezávislých správců. Dalším předpisem, upravující 

přestupkovou agendu autorského práva je zákon o odpovědnosti za přestupky, který 

upravuje obecné instituty přestupkového práva. Procesní režim se v částech 

neupravených zákonem o odpovědnosti za přestupky řídí obecnou úpravou, tedy 

zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). 

 

Přestupek definuje zákon o odpovědnosti za přestupky v § 5 jako „(…) společensky 

škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který 

vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin“. Jedná se tedy o protiprávní 

činy se společenskou závažností nižší, než je tomu u trestných činů. Aby byla fyzická 

osoba odpovědná za přestupek, vyžaduje se, dle § 15 zákona o odpovědnosti za 

přestupky, její zavinění, a to ve formě nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je k 

odpovědnosti potřeba úmyslného zavinění. Přestupky proti autorskému právu upravují 

ustanovení § 105a až § 105c autorského zákona, který je vůči zákonu o odpovědnosti za 

přestupku zákonem speciálním.  

 

Autorské právo umožňuje za přestupky uložit pokuty, jejichž maximální výše je 

stanovena vždy pro konkrétní skupinu pachatelů. Přestupků uvedených v § 105a 

autorského zákona se mohou dopustit pouze fyzické osoby, přestupků dle § 105b 

autorského zákona se mohou dopustit pouze právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby, přestupků dle § 105ba se mohou dopustit kolektivní správci a přestupků dle § 

105bb pouze nezávislí správci práv. 

 

9.3 Trestněprávní ochrana autorských práv 

 

Trestní zákoník upravuje v § 270 skutkovou podstatu trestného činu porušení 

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Skutková 

podstata tohoto trestného činu stanoví, že trestného činu porušení autorského práva, 

práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi se dopustí ten, „kdo 

neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, 

uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo 
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televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, 

zákazem činnosti nebo propadnutím věci“. K posouzení intenzity neoprávněného užití, 

tedy zda se jedná o zásah do konkrétního práva v intenzitě nikoli nepatrné, aby jej bylo 

možno posuzovat jako trestný čin, musí být přihlédnuto vždy individuálně dle okolností 

konkrétního případu.178 

 

Pro trestný čin porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorskýma 

práv k databázi vyžaduje trestní zákoník úmyslné zavinění a pachatelem tohoto 

trestného činu může být jak fyzická osoba, tak osoba právnická.179 Kvalifikované 

skutkové podstaty upravené v § 270, odst. 2 a odst. 3 trestního zákoníku umožňují 

použití vyšší trestní sazby, a to za předpokladu, že k takovému zásahu dojde 

v souvislosti s podnikáním nebo získá-li pachatel pro sebe nebo jiného značný prospěch, 

způsobí-li jinému značnou škodu nebo získá-li činem pro sebe nebo jiného prospěch 

velkého rozsahu nebo způsobí školu velkého rozsahu. 

 

9.4 Technické prostředky ochrany 

 

Technické prostředky ochrany neboli DRM (Digital right ranagement), napomáhají 

ovládat a omezovat neoprávněná užití autorských děl, jedná se tedy o technický 

prostředek ochrany autorského díla. Vývoj či nákup těchto prostředků je pro držitele 

autorských práv poměrně nákladný, navíc tato ochrana bývá uživateli dříve či později 

často prolomena, a to i přesto, že obcházení takové ochrany je dle § 43 autorského 

zákona, protiprávní. I přesto je však užívání těchto prostředků pro ochranu digitálních 

autorských děl běžné. 

 

Technické prostředky ochrany jsou v § 43 odst. 3 autorského zákona definovány jako 

technologie, zařízení nebo součástky určené k tomu, aby zabránily nebo omezily 

neoprávněná užití autorských děl. V odstavci 4 je dále stanoveno, že tyto prostředky 

ochrany musí umožňovat výkon zákonných výjimek, s výjimkou užití pro osobní 

potřebu. 

 
178 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2012, str. 2735. 
179 Ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
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Technické prostředky ochrany jsou souborem různých metod ochrany díla, a lze je dělit 

na: 

 

1) Prostředky sloužící ke kontrole přístupu k dílu. Přístup k dílu může být např. 

omezen nutností uvedení autorizačního kódu či hesla, přístupné jen po určitý 

čas, či na přístup prostřednictvím konkrétní aplikace. 

2) Prostředky sloužící k omezení či nemožnosti dané autorské dílo zkopírovat.180 

 

Tato ochrana může být hardwarová, tedy vázána na konkrétní zařízení, nebo 

softwarová, kdy je tato ochrana vázána na konkrétní produkt. 

 

Jakým směrem se technické prostředky ochrany mohou vydat, ukázaly úspěšné 

platformy jako iTunes, Steam, GOG, GooglePlay, Spotify, které sdružují množství 

titulů, které zde lze zakoupit a následně tento obsah spouštět jen v rámci této platformy, 

která slouží jako zabezpečení, ale zároveň poskytuje uživatelsky pohodlnou cestu k užití 

děl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
180 KLOBUŠICKÝ, P., Právní ochrana databází, 5. část – technické prostředky ochrany autorských práv. 

www.kubistovaco.cz. Advokátní kancelář Chase Pullman. [online]. [citováno: 03.09.2019]. Dostupné z 

WWW: <http://www.kubistovaco.cz/files/main/23.pdf> 
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Závěr 

 

V této práci jsem se v prvních kapitolách zabývala základními pojmy této práce, 

kterými jsou internet a autorské právo, pojmy jsem definovala a uvedla do právních 

souvislostí. U internetu jsem se navíc zabývala také jeho technickými základy 

fungování a historií. V dalších částech jsem se zaměřila na způsoby užití autorských děl 

specifická pro prostředí internetu, zákonné licence a volná užití autorských děl. Dále 

jsem se zabývala ochranou autorských práv na internetu, v tomto tématu jsem se 

pokusila co nejvíce přiblížit specifické prostředí internetu, včetně jeho rizik a benefitů. 

Témata jsem také doplňovala o související judikaturu. 

 

Jedná se o velmi aktuální téma, a to jak pro uživatele a podnikatele na internetu, tak pro 

poskytovatele informačních služeb. S ohledem na překotný rozvoj technologií není jistě 

překvapivé, že právní úprava není vždy zcela v souladu s tímto rozvojem, čímž vznikají 

mezery v zákonech, které jsou nejčastěji vyplňovány soudní judikaturou. Téma aktuálně 

nejvíce ovlivňují rozhodnutí SDEU, která se snaží najít rovnováhu mezi právy autora a 

zájmy společnosti a dále poskytovat výkladová pravidla pro rozhodování vnitrostátních 

soudů. Prozatím rozhodnutí upravují spíše specifická témata, která výrazněji nezasahují 

do aktuální situace užívání autorského práva na internetu, neboť radikálním 

rozhodnutím by mohlo dojít ke změně, která by mohla ovlivnit užívání internetu od 

základu. 

 

Stále častějším názorem laické i odborné veřejnosti je, že situace je řešitelná pouze 

reformou autorského práva, neboť aktuální podoba autorského práva je založena 

zejména na ochraně autorských děl zachycených na hmotném podkladu se zcela 

odlišným systémem distribuce, který zahrnuje různé prostředníky. Obchodní modely 

spojené s internetem však potřebu takových prostředníků minimalizují,181 neboť umělci 

jsou se stále vyspělejšími technologiemi schopni i produkovat díla vysoké kvality i bez 

těchto prostředníků. Díla následně propagují sami skrze internet. Nicméně bude-li 

budoucí úprava příliš drakonická, může být jejím vedlejším efektem například částečné 

 
181 HLAVENKA, J. Autorská práva čekají na příchod velkého reformátora. Lupa.cz - server o českém 

Internetu. [online]. 2014 [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: <https://www.lupa.cz/clanky/jiri-

hlavenka-autorska-prava-cekaji-na-prichod-velkeho-reformatora/>. 
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utlumení tvořivosti společnosti či snížený zájem o konzumaci umění. Dále je důležité, 

aby nová úprava byla společná co nejvíce státům, neboť internet je sítí bez hranic a 

faktické rozdíly v právních úpravách různých států vedou ke komplikování celé 

problematiky. Ať už bude nová regulace jakákoli, je nutné, aby byla srozumitelná a 

přehledná, neboť, slovy Lawrence Lessiga „bude regulovat 15leté a proto by měla být 

taková, aby ji byli schopni porozumět“. Taková regulace musí být: jednoduchá, 

efektivní a realistická, tedy odrážet aktuální lidské chování.182 Pokud jde o cíle nového 

pojetí autorskoprávní úpravy, panuje mezi různými zájmovými skupinami shoda. Na 

čem se naopak názorové proudy zatím shodnout nedokáží, je způsob dosažení těchto 

cílů. Domnívám se však, že na reformu autorských práv lze do jisté míry působit i bez 

nutnosti legislativních změn. Mezi takové způsoby patří velmi úspěšný projekt Creative 

Commons,  

 

Jedna z cest možného budoucího vývoje autorského práva leží také v prohloubení 

spolupráce s provozovateli informačních služeb. Provozovatelé by prostřednictvím 

technických prostředků kontrolovali obsah, který je zveřejňován prostřednictvím jimi 

provozované platformy, a závadný obsah odstraňovali. 

 

Koncoví uživatelé sice autorská práva na internetu porušují, a to často v nemalé míře, 

nicméně zpravidla nikoli v úmyslu se obohatit. Dle průzkumu Online Copyright 

Infringement Tracker Latest wave of research March – May 2016183, kterou provedla 

agentura Kantar Media ve Velké Británii, se takového porušování osoby dopouštějí z 

nejrůznějších důvodů, přičemž mezi nejčastější patří ze 49 % fakt, že takový obsah 

osoba získá zdarma, dále je to ze 45 % důvod, že toto jednání je jednoduché a ze 42 % 

z důvodu, že toto jednání je rychlé. Autorka této práce se domnívá, že jakmile existuje 

levná, pohodlná a rychlá legální alternativa s širokou nabídkou děl, která nezatěžuje 

uživatele dalšími povinnostmi, většina uživatelů internetu dříve či později zvolí tuto 

legální cestu. Tento předpoklad se potvrdil také ve výsledcích studie Mezinárodní 

 
182 MARA, K. Lessig Calls For WIPO To Lead Overhaul Of Copyright System. Intellectual Property 

Watch [online]. 2010 [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: <https://www.ip-

watch.org/2010/11/05/lessig-calls-for-wipo-to-lead-overhaul-of-copyright-system/>. 
183 The Intellectual Property Office. Online Copyright Infringement Tracker.: Latest wave of research 

Mar 16 - May 16 [online]. Newport: Crown Copyright, 2016 [cit. 2019-07-02]. ISBN 9781910790236. 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/54622

3/OCI-tracker-6th-wave-March-May-2016.pdf>. 
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federace hudebního průmyslu (International Federation of the Phonographic Industry, 

dále jen „IFPI“).184 Vnímám velmi pozitivně fakt, že trh s legální online nabídkou na 

internetu se začíná rozrůstat. Velmi dostupný a kvalitní je trh s hudebními díly, kde 

možnost získat obsah legálně nabízí různé platformy, např. Spotify, iTunes, Deezer, 

Google Play, Youradio. Jako velkou výhodu vnímám fakt, že zpravidla je zde možnost 

tuto platformu používat také ve formě neplacené verze, která peněžní prostředky 

získává z reklam, kterými prokládá jednotlivé skladby nebo je umisťuje ve formě 

bannerů v aplikaci. Placená verze platformy zpravidla nabízí exkluzivní služby, jako 

offline přehrávání hudby, tvorba playlistů a důležitá může být také absence reklam. U 

filmových děl poskytují tyto služby např. Netflix, HBO GO, Hula, O2 videotéka, on-

line půjčovna Alza, Voyo. Pro e-knihy poskytuje tento servis např. Amazon, Ebux, 

eReading, Palmknihy, elektronické knihy lze v dnešní době zapůjčit také v knihovnách, 

což opět považuji za krok správným směrem.  

 

Aktuální společnost je k neoprávněnému užívání autorských děl na internetu velmi 

tolerantní. Mým názorem je, že osvěta ve formě přednášek či veřejných besed s umělci, 

které již fungují,185 jsou dobrou cestou k získání lepšího povědomí o autorských 

právech, ceně umění a tím i cestou ke změně vnímání tématu protiprávního užívání 

autorských děl ve společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 IFPI Digital Music Report 2015. IFPI — Representing the recording industry worldwide. [online]. [cit. 

2019-07-02]. Dostupné z WWW: <http://ifpi.org/downloads/Digital-Music-Report-2015.pdf>, strana 14 

PDF. Studie z roku 2015 potvrzuje, že dochází ke zvýšení zájmu o legálně získávaný hudební obsah. Za 

sledované období přistoupilo k placeným hudebním službám 69 % dotazovaných uživatelů. 
185 Například projekt „Buď toho součástí. Podporuj muziku!“ ve spolupráci s IFPI a OSA. Poslouchej 

muziku, ale nebuď zloděj! — ČT24 — Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v 

ČR — Česká televize [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z WWW: 

<https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1045202-poslouchej-muziku-ale-nebud-zlodej>. 
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Seznam zkratek 

 

ARPA Advancet Research Projects Agency 

ARPANET Advanced Research Project Agency Network  

Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

CD   Compact Disc 

ČR    Česká republika 

DRM   Digital Rights Management 

DOC Document 

DVD Digital Versatile/Video Disc 

EK Evropská komise 

EP Evropský parlament 

ePUB  Electronic Publication 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

IFPI International Federation of the Phonographic Industry 

IT Informační technologie 

ISP Poskytovatel služeb informační společnosti 

ITV Studios SDEU v rozsudku C-607/11, ITV Broadcasting Ltd a další v 

TVCatchup Ltd ze 7. března 2013 

MILNET Military Network 

MP3 MPEG-1 nebo MPEG-2 Audio Layer III 

MP4   MPEG-4 Part 14 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NCP   Network Control Protocol 

NSFNET  The National Science Foundation Network  

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
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  Občanský soudní  Zákon č. 99/1963 Sb., občanská soudní řád, ve znění pozdějších 

řád   předpisů 

P2P   Peer-to-peer 

PDF   Portable Document Format 

RIAA Rozhodnutí odvolacího soudu ve věci Recording Industry 

Association of America v. Napster, Inc, 239 F.3d 1004.  

Řím I Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy 

Řím II Nařízení č. 864/2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní 

závazkové vztahy  

Římská úmluva Úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových 

snímků a rozhlasových organizací 

SABAM Rozhodnutí SDEU C-70/10 ze dne 24.listopadu 2011, Scarlet 

Extended SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et 

éditeurs SCRL 

Sb.    Sbírka zákonů 

Sb. z. a n.   Sbírka zákonů a nařízení 

Sb. z. s. Sbírka zákonů soudních 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

Směrnice o EO Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. 

června 2000 o některých právních aspektech služeb informační 

společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

Správní řád  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  

TCP/IP Transmission Control Protocol/ Internet Protocol 

Trestní zákoník Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

TRIPS Dohoda o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví 

  TXT    Plain Text File 

 

URL Uniform Resource Locator 

WCT Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském 
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WIPO Světová organizace duševního vlastnictví 

WMA Windows Media Audio 

WTTP World Intellectual Property Organization Performances and 

Phonograms Treaty 

WTO   World Trade Organization 

WWW World Wide Web 

Zákon o MPS Zákon 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém a 

procesním, ve znění pozdějších předpisů 

  Zákon o   Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,  

  odpovědnosti za ve znění pozdějších předpisů  

  přestupky 
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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce je pojata jako stručný vhled do tématu ochrany a užití autorského 

díla na internetu, který je sílícím fenoménem moderní doby. Internet je světem výrazně 

ovlivňujícím dění ve společnosti, tedy mimo jiné také nakládání s autorskými díly, které 

je v důsledku masivního rozvoje internetu snadnější a rychlejší než kdy dříve a mění tak 

zaběhnuté obchodní modely. Internet je však také v nezanedbatelné míře užíván pro 

porušování autorských práv. 

 

Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola se zaměřuje na pojmy internet a 

autorské právo. Pojem internet je definován z technického i právního hlediska a 

v krátkosti je také pojednáno o jeho historii. Pojem autorského práva je definován a 

kapitola dále zmiňuje prameny autorského práva na národní, evropské a mezinárodní 

úrovni. Krátce je pojednáno také o určení rozhodného práva a věcné příslušnosti 

autorského práva. Kapitola druhá rozebírá pojem autorského díla a jeho autora. Dále je 

pojednáno o výjimkách z autorského zákona a volných dílech. 

 

V kapitole třetí představuje autorka způsoby užití autorského díla, přicházející v úvahu 

v prostředí internetu a dále pojednává o smluvním a mimosmluvním užití děl v prostředí 

internetu. Kapitola čtvrtá až šestá se věnuje konkrétním druhům užití autorského díla na 

internetu. V těchto kapitolách jsou rozebrány tematické rozsudky soudů národních i 

mezinárodních. Kapitoly se zabývají užitím formou zpřístupnění, rozmnožování a 

stahování autorského díla, linkingu, peer-to-peer technologiemi, streamingem, e-

mailem, chatem a instrant messagingem. 

 

Sedmá kapitola popisuje různé druhy ochrany autorských práv v prostředí internetu. 

Rozebrány jsou právní prostředky ochrany a technické prostředky ochrany. 

 

Závěr práce shrnuje výstupy vycházející z této práce. Autorka zmiňuje úvahy o 

budoucím vývoji autorského práva a komentuje aktuální stav trhu s legálními 

autorskými díly na internetu. 
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Abstract 

 

This thesis is intended as a brief introduction to the issue of the specific aspects of use 

and protection of copyright works at the specific enviroment of the internet. The 

Internet is a growing phenomenon of modern age which significantly affects social 

interaction including use of copyright works.  Due to this enormous development the 

using of copyright works is much easier and faster which changed the established 

business models. However, the Internet is also widely used for copyright infringement. 

 

The thesis consist of seven chapters. The first chapter is focused on defining the terms 

Internet and copyright law. The Internet is defined both from a technical and legal point 

of view and there is also a brief summary of the history of the Internet. Copyright law is 

also defined and further national, european and international law sources are assessed. 

The applicable law  and subject-matter jurisdiction is briefly discussed too. The second 

chapter analyses the definition of a copyright work and its author in addition deals with 

copyright law exceptions and public domains. 

 

In the chapter three the author introduces the specific modes of use of the copyright 

works in the Internet environment and the various judgements of national courts and the 

Court of Justice of the European Union. Contractual and non-contractual use of the 

copyright works is discussed furthermore. The author analyses following modes of use: 

upload, reproduction and download of copyright works. Even specialized modes of uses 

are mentioned like linking, peer-to-peer technologies, streaming, e-mail, chat and 

instant messaging. 

 

The seventh chapter descibes various types of copyright work protection such as 

technical and legal ones.  

 

The final part of thesis summarizes the conclusions of this work. The author mentions 

her opinions on the future evolution of the copyright law and also briefly describes the 

current situation of the market with copyrighted works at the Internet. 
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